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Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 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 17.04.2018 
 (дата) 

2. Річна інформація опублікована у 

74 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з 

цiнних паперiв та фондового ринку  18.04.2018 

 

(номер та найменування офіційного друкованого 

видання)  (дата) 

3. Річна інформація розміщена на власній 

сторінці 

www.bbs-life.co

m.ua в мережі Інтернет 18.04.2018 

 (адреса сторінки)  (дата) 



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

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  

5. Інформація про рейтингове агентство  

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

(розміру часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб  емітента:  

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

   2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X 

8. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій 

емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників 

пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних 

акціонерних товариств) X 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди  

 11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент  

12. Відомості про цінні папери емітента:  

   1) інформація про випуски акцій емітента X 

   2) інформація про облігації емітента  

   3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  

   4) інформація про похідні цінні папери  

   5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних 

акцій протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу  

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:  

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

   2) інформація щодо вартості чистих активів емітента  

   3) інформація про зобов'язання емітента X 

   4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  

   5) інформація про собівартість реалізованої продукції  

   6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 

значних правочинів  

   7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 

правочинів X 

   8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, 

щодо вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  

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

що виникала протягом звітного періоду X 

17. Інформація про стан корпоративного управління X 

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  

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

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

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

   2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром 

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

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

протягом звітного періоду  



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

включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

   4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами 

іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  

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

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

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових 

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

забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття  

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  

23. Основні відомості про ФОН  

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  

27. Правила ФОН  

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) X 

30. Річна фінансова звітність  

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності) X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 

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

окремо)  

33. 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)  

34. Примітки: 

Товариство протягом звiтного року лiценiї (дозволи) новi не отримувало та не втрачало (не 

анульовувало). 

 

В Товариствi вiдсутня посада корпоративного секретаря. 

 

Рейтингова оцiнки Товариства щодо кредитного рейтингу емiтента або цiнних паперiв 

емiтента не проводилась. 

 

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

часток, паїв) не надається, так як, Товариство здiйснило приватне розмiщення акцiй.  

 

Товариство не здiйснювало виплату дивiдендiв у 2017 роцi. 

 

Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується Товариство не є обов'язковою 

для розкриття Товариством, оскiльки Товариство по органiзацiйно-правовiй формi є 

Приватним акцiонерним товариством i здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних 

паперiв. 

 

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

облiгацiй. 

 

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

здiйснювало емiсiї iнших цiнних паперiв. 



 

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

здiйснювало емiсiї похiдних цiнних паперiв.  

 

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

оскiльки Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй у звiтному перiодi.  

 

Iнформацiя "Опис бiзнесу" не є обов'язковою для розкриття Товариством, оскiльки Товариство 

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

(закрите) розмiщення цiнних паперiв. 

 

Iнформацiя  щодо вартостi чистих активiв не надається, оскiльки Товариство здiйснює 

страхову дiяльнiсть. 

 

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

собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами 

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

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

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв не надається, Товриство таких рiшень не приймало. 

 

Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення  правочинiв щодо яких є 

заiнтересованiсть не надається, Товриство таких рiшень не приймало. 

 

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

надається, оскiльки товариство не здiйснювало випуск боргових цiнних паперiв. 

 

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

управлiння Товариства, затверджений рiшенням Загальних зборiв Товариства вiд 20.04.2017 

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

мiсцезнаходженням (м. Київ, вул. Бiлоруська, буд.3). 

 

 

 

Протягом 2017 року Товариство дотримувалось Кодексу корпоративного управлiння. Факти 

вiдхилення вiд положень Кодексу корпоративного управлiння Товариства вiдсутнi. 

 

 

 

Звiт про корпоративне управлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" оформлений у вiдповiдностi до 

вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових 

послуг" вiд 12.07.2001 р. № 2664-III (iз змiнами та доповненнями) та Порядку складання 

звiтних даних страховикiв, затвердженого Розпорядженням Держфiнпослуг вiд 03.02.2004 р. 

№ 39 (iз змiнами та доповненнями). 

 

 

 

Фiнансова звiтнiсть Товариства складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi. 

 



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

облiгацiї. 

 

 



ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування 

 ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

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

 А01 №795119 

3. Дата проведення державної реєстрації 

 15.11.2007 

4. Територія (область) 

 м.Київ 

5. Статутний капітал (грн)  

 20000000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 

 0 

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

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

 0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

 6 

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

 65.11 - Страхування життя 

10. Органи управління підприємства 

 Органами управлiння Товариства є:-Загальнi збори акцiонерiв;-Наглядова 

рада;-Правлiння Товариства;-Ревiзiйна комiсiя. 

11. Банки, що обслуговують емітента 

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

рахунком у національній валюті 

 АТ "БМ Банк" Центральне вiддiлення м. Київ 

2) МФО банку 

 380913 

3) Поточний рахунок 

 2650801032139 

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

рахунком у іноземній валюті 

 АТ "БМ Банк" Центральне вiддiлення м. Київ 

5) МФО банку 

 380913 

6) Поточний рахунок 

 26503001032139 

 

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

Вид діяльності 

Номер 

ліцензії 

(дозволу) 

Дата 

видачі 
Державний орган, що видав 

Дата 

закінчення 

дії ліцензії 

(дозволу) 

1 2 3 4 5 

Страхова дiяльнiсть у формi 

добровiльного страхування 

життя 

Серiя АВ 

№500008 

14.04.2011 Державна комiсiя з 

регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України 

 

Опис 
Термiн дiї лiцензiї безтроковий. Оскiльки термiн дiї лiцензiї 

безстроковий, Товариство планує продовжувати здiйснювати 



визначену лiцензiєю дiяльнiсть. 

 

13.  Відомості щодо участі  емітента в створенні юридичних осіб 

1) Найменування 

 Публiчне акцiонерне товариство "Закритий недиверсифiкований венчурний 

корпоративний iнвестицiйний фонд "БРОКБIЗНЕС" 

2) Організаційно-правова форма 

 Публічне акціонерне товариство 

3) Код за ЄДРПОУ 

 36000822 

4) Місцезнаходження 

 01032, м. Київ, вул. Саксаганського, 115 а 

5) Опис  

 Страхова компанiя має внесок до статутного капiталу Публiчного акцiонерного 

товариства "Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд 

"БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 36000822,  у розмiрi 3,9597% з загальною кiлькiстю акцiй 3338 

шт. номiнальною вартiстю 3338 тис. грн.  Справедлива вартiсть  iнвестицiй в  ПАТ "ЗНВКIФ 

"БРОКБIЗНЕС" станом на 31.12.2017 р. становить 4636 тис. грн. 

а) брати участь в управлiннi Товариством в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 

законодавством України; 

б) вiльно розпоряджатися належними їм на правi власностi акцiями Товариства з урахуванням 

обмежень, встановлених для недиверсифiкованих корпоративних iнвестицiйних фондiв; 

в) отримувати iнформацiю про господарську дiяльнiсть Товариства. На письмову вимогу 

Акцiонера Товариство зобов'язане надавати йому для ознайомлення копiї рiчних балансiв, звiтiв 

Товариства про його господарську дiяльнiсть, протоколiв Зборiв та iнших документiв 

Товариства, вiдповiдно до законодавства України та цього Статуту; 

г) придбавати у першочерговому порядку акцiї Товариства, що емiтуються або були ранiше 

викупленi Товариством; 

?) обирати та бути обраним до органiв Управлiння Товариства; 

д) призначати представникiв для участi у Загальних зборах Акцiонерiв та у будь-який час 

вiдкликати їх; 

е) брати участь у розподiлi прибутку Товариства та отримувати його частки (дивiденди). Право 

на отримання частки прибутку (дивiдендiв) пропорцiйно частцi кожного з Акцiонерiв мають 

особи, якi є Акцiонерами Товариства на початок строку виплати дивiдендiв; 

є) у разi лiквiдацiї Товариства отримати частину його майна або вартостi, пропорцiйної розмiру 

частки Акцiонера у статутному капiталi Товариства. 

Одна проста акцiя Товариства надає Акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на 

Загальних зборах Акцiонерiв, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. 

Акцiонери Товариства можуть мати й iншi права, передбаченi Статутом Товариства та актами 

законодавства України. 

 

 

1) Найменування 

 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" 

2) Організаційно-правова форма 

 Товариство з обмеженою відповідальністю 

3) Код за ЄДРПОУ 

 31245155 

4) Місцезнаходження 

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

5) Опис  



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

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155.  Справедлива вартiсть  iнвестицiй 

в ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК" станом на 31.12.2017 р. становить 15998 тис. грн. 

 

 

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) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1983 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 13 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" Заступник Голови Правлiння з фiнансових 

питань, Голова Правлiння СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС". 

 

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

 02.01.2017, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Призначена на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.12.2011 р. (Протокол 

ЗЗА №28/12 вiд 28.12.2011 р.). Рiшенням позачергових зборiв Товариства Протокол №26/12 вiд 

26.12.2016 р. обрана на посаду Голови Правлiння з 02.01.2017 р. на термiн 5 рокiв. Посадова 

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

згоди на розкриття паспортних даних. 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: Голова Правлiння 

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

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

 

 

 

 

1) Посада 

 Член Правлiння 

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

 Ковальська Людмила Володимирiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1968 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 



 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

  ПАТ "Українська страхова компанiя "Гарант-Лайф" Перший Заступник Голови 

Правлiння. 

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

 28.04.2014, обрано на 5 рокiв 

9) Опис 

 Заступник Голови Правлiння з продажу та операцiйної дiяльностi СТРАХОВОЇ 

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

Загальних зборiв акцiонерiв вiд 28.04.2014 р. (Протокол ЗЗА №28/04 вiд 28.04.2014 р.). Посадова 

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

згоди на розкриття паспортних даних. 

 

1) Посада 

 Голова Наглядової ради 

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

 Горельцев Андрiй Володимирович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1979 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 19 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Наглядової ради СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ", Заступник 

Голови Правлiння з операцiйної дiяльностi СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС", Перший 

Заступник Голови Правлiння СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС". 

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

 27.04.2015, обрано на 3 роки 

9) Опис 

  

Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015 р. (Протокол ЗЗА 

№27/04 вiд 27.04.2015 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

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

акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС". 

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: Перший заступник Голови Правлiння 

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

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

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Кузьменко Iрина Олегiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  



4) Рік народження 

 1964 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 32 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Наглядової ради СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ", Заступник 

Голови Правлiння СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС", виконавчий директор 

СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС". Представник акцiонера ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС". 

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

 27.04.2015, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначена на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015 р. (Протокол 

ЗЗА №27/04 вiд 27.04.2015 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 

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

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: виконавчий директор 

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

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

 

 

 

1) Посада 

 Член Наглядової ради 

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

 Окара Iван Валерiйович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1985 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 10 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Член Наглядової ради СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ", директор 

юридичного департаменту СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС", Заступник Голови 

Правлiння з правових питань СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС". Представник акцiонера 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС". 

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

 27.04.2015, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 27.04.2015 р. 

(Протокол ЗЗА №27/04 вiд 27.04.2015 р.). Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 

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

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: Заступник Голови Правлiння з правових питань  

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 



КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

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

 

 

1) Посада 

 Голова Ревiзiйної комiсiї 

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

 Шахновський Анатолiй Євгенович 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 29 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Голова Наглядової ради Страхової компанiї "БРОКБIЗНЕС", 

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

Генеральний директор ТОВ "IДК "Каскад". 

 

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

 20.04.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

 Призначений на посаду рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017 р. 

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

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

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- Посада: Голова Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: Публiчне акцiонерне товариство "Закритий не диверсифiкований 

корпоративний iнвестицiйний фонд "Каскад-Iнвест" 

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

- Посада: член Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

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

- Посада: Голова Наглядової ради 

- Найменування пiдприємства: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "ПАРАСОЛЬ"; 

- Мiсцезнаходження пiдприємства: 87515, Україна, Донецька обл., м. Марiуполь, вул. Енгельса, 

39А. 

 

 

1) Посада 

 член Ревiзiйної комiсiї 

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

 Дмитренко Тетяна Петрiвна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1985 



5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 12 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 Директор фiнансового департаменту по роботi з регiональними пiдроздiлами 

СТРАХОВОЇ КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС", Директор фiнансового департаменту СТРАХОВОЇ 

КОМПАНIЇ "БРОКБIЗНЕС". 

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

 20.04.2017, обрано на 3 роки 

9) Опис 

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

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

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

Обiймає посаду на iншому пiдприємствi:  

- посада: директор фiнансового департаменту 

- найменування пiдприємства ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС"; 

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

 

 

1) Посада 

 фiнансовий директор - головний бухгалтер 

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

 Слободяник Валентина Миколаївна 

3) Ідентифікаційний код юридичної особи 

  

4) Рік народження 

 1965 

5) Освіта 

 вища 

6) Стаж роботи (років) 

 31 

7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав 

 СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ", головний бухгалтер. 

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

 05.03.2012, обрано термiн не визначено 

9) Опис 

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

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

на розкриття паспортних даних. 

 



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 

Посада 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

фізичної особи 

або повне 

найменування 

юридичної особи 

Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Від 

загальної 

кількості 

акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості 

іменні 

Прості на 

пред’явника 

Привілейо-

вані іменні 

Привілейо-

вані на 

пред'явник

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Голова Ревiзiйної 

комiсiї 

Шахновський 

Анатолiй 

Євгенович 

 20 0,01 20 0 0 0 

Усього 20 0,01 20 0 0 0 

 

 





VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних 

товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій 

емітента (для публічних акціонерних товариств) 

Найменування юридичної 

особи 

Ідентифіка

ційний код 

юридичної 

особи 

Місцезнаходження 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 

КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 

20344871 04050, 

Шевченкiвський р-н, 

м.Київ, Бiлоруська, 3 

199 960 99,98 199 960 0 

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи 
Кількість акцій 

(шт.) 

Від загальної 

кількості акцій (у 

відсотках) 

Кількість за видами акцій 

Прості іменні 
Привілейовані 

іменні 

     

Усього 199 960 99,98 199 960 0 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних зборів 
чергові позачергові 

X  

Дата проведення 20.04.2017 

Кворум зборів 99,99 

Опис Порядок денний: 

1. Про обрання лiчильної комiсiї. 

2. Про обрання голови та секретаря зборiв. 

3. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради за 2016 рiк. 

4. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу 

(Правлiння) за 2016 рiк. 

5. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї за 2016 рiк. 

6. Про затвердження результатiв фiнансово-господарської дiяльностi Товариства 

за 2016 рiк. 

7. Про порядок розподiлу прибутку i збиткiв Товариства. 

8. Про визначення розмiру дивiдендiв та порядок їхньої виплати. 

9. Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк. 

10. Про внесення змiн до статуту Товариства. 

11. Про внесення змiн до Положення про Загальнi збори. 

12. Про внесення змiн до Положення про Наглядову раду. 

13. Про внесення змiн до Положення про Виконавчий орган (Правлiння). 

14. Про внесення змiн до Положення про Ревiзiйну комiсiю. 

15. Про внесення змiн до Кодексу корпоративного управлiння Товариства. 

16. Про внесення змiн до Положення про iнформацiйну полiтику Товариства. 

17. Про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї.  

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

комiсiї та визначення уповноваженої особи для пiдписання контрактiв з членами 

Ревiзiйної комiсiї. 

 

З усiх питань порядку денного рiшення прийнятi 100 вiдсотками голосiв 

акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах. 

 

 



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

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував випуск 

Міжнародний 

ідентифікацій

ний номер 

Тип цінного 

папера 

Форма 

існування 

та форма 

випуску 

Номінальна 

вартість 

(грн) 

Кількість 

акцій 

(шт.) 

Загальна 

номінальна 

вартість 

(грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

31.01.2012 16/1/12 Нацiональна комiсiя з 

цiнних паперiв та 

фондового ринку 

UA4000021638 Акція проста 

бездокумента

рна іменна 

Бездокумент

арні іменні 

100 200 000 20 000 000 100 

Опис 

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

паперiв емiтента на фондових бiржах - вiдсутня. Товариство в 2012 роцi провело додаткову емiсiю та закрите (приватне) розмiщення 50 000 

(пятдесят тисяч) штук простих iменних акцiй в перiод з 27.02.2012 року по 05.03.2012 року. на загальну номiнальну вартiсть 5 000 000,00 (п'ять 

мiльйонiв) гривень.  

 



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

Найменування основних 

засобів 

Власні основні засоби 

(тис. грн) 

Орендовані основні 

засоби (тис. грн) 

Основні засоби, 

всього (тис. грн) 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на 

кінець 

періоду 

1. Виробничого призначення: 48 16 0 0 48 16 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 48 16 0 0 48 16 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

2. Невиробничого 

призначення: 
0 0 0 0 0 0 

  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 

  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 

  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 

  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 

  інші 0 0 0 0 0 0 

Усього 48 16 0 0 48 16 

Опис 

МФУ HP LJ 3050z (з трубкою) - 1679,90 грн., знос - 1679,90 грн.; 

Ноутбук ACER AS5310-301G08 - 4464,00 грн., знос - 4464,00 грн.; 

Ноутбук НР 15F009 - 4038,99 грн., знос - 4038,99 грн.;  

Сервер DELL T110 QC - 18150,00 грн., знос - 18150,00 грн., залишкова 

вартiсть - 0 грн.; 

Принтер HP Color Laser Jet 2605 w/cable  - 2409,00 грн., знос -2409,00 

грн.,  

Автомобiль Ford Fiesta - 159016,74 грн., знос - 143115,12 грн., 

залишкова вартiсть - 15901,62 грн. 

Термiн користування основними засобами, по яких досягнуто повного 

зносу, становить близько 7 рокiв. Основнi засоби з повним зносом 

продовжують використовуватися в господарськiй дiяльностi страхової 

компанiї. Обмежень на використання майна не має. 

 

 

 

 

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 

Види зобов’язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина 

боргу (тис. 

грн) 

Відсоток за 

користування 

коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0 X X 

у тому числі:  

Х 01.01.2017 0 0 31.12.2017 

Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 

у тому числі:  

за облігаціями (за кожним власним 

випуском): 
X 0 X X 

Х 01.01.2017 0 0 31.12.2017 

за іпотечними цінними паперами (за X 0 X X 



кожним власним випуском): 

Х 01.01.2017 0 0 31.12.2017 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 
X 0 X X 

Х 01.01.2017 0 0 31.12.2017 

за векселями (всього) X 0 X X 

за іншими цінними паперами (у тому 

числі за похідними цінними 

паперами) (за кожним видом): 

X 0 X X 

Х 01.01.2017 0 0 31.12.2017 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0 X X 

Х 01.01.2017 0 X 31.12.2017 

Податкові зобов'язання X 78 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 
X 0 X X 

Інші зобов'язання та забезпечення X 266 X X 

Усього зобов'язань та забезпечень X 344 X X 

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

за кредитами банку, за  фiнансовими iнвестицiями в 

корпоративнi права. За податковими зобов'язаннями  78 тис. 

грн. з яких: 78 тис. грн. - податок на прибуток за 2017 рiк; за 

iншими зобов'язаннями  266 тис. грн.  з яких:  заборгованiсть 

по перестрахових платежах  ТОВ "СКОР Перестрахування" 30 

тис. грн. та ВАТ "Росiйське перестрахове товариство" - 171 

тис. грн.; нарахована комiсiйна винагорода агентам - 8 тис. 

грн.; отриманi аванси страхових платежiв - 42 тис. грн.; 

забезпечення витрат майбутнiх платежiв (резерв вiдпусток) - 

12 тис. грн.; оплата за iнформацiйно-консультацiйнi послуги - 

1 тис. грн.; депозитарнi послуги - 2 тис. грн.. 

 



 

7. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

№ з/п 

Дата 

прийняття 

рішення 

Найменування 

уповноваженого 

органу, що 

прийняв рішення 

Ринкова 

вартість майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину 

(тис.грн) 

Вартість активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності 

(тис.грн) 

Співвідношення 

ринкової 

вартості майна 

або послуг, що є 

предметом 

правочину, до 

вартості активів 

емітента за 

даними 

останньої річної 

фінансової 

звітності (у 

відсотках) 

Предмет 

правочину 

Дата 

розміщення 

особливої 

інформації в 

загальнодосту

пній 

інформаційній 

базі даних 

Комісії 

Веб-сайт 

товариства, на 

якому розміщена 

інформація 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 15.12.2017 Наглядова рада 5 500 25 602 21,48 Продаж акцiй   

Опис: 

здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", якi знаходились на балансi товариства, в кiлькостi 3960 шт. на загальну суму  5499568,80 грн. (п'ять мiльйонiв 

чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шiстдесят вiсiм грн. 80 коп.) Договiр №БВ-17/5806 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 21.12.17 р. 

2 22.12.2017 Наглядова рада 5 467 25 602 21,35 Купiвля частини 

частки у статутному 

капiталi  товариства 

з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

  

Опис: 

здiйснено купiвлю частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, в кiлькостi 9 % на загальну суму  5467113,00 

грн. (п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят сiм тисяч сто тринадцять грн. 00 коп.) Договiр купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

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

3 22.12.2017 Наглядова рада 5 500 25 602 21,48 Продаж акцiй   

Опис: 

здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 36000822, якi знаходились на балансi товариства, в кiлькостi 3960 шт. на загальну суму  5499568,80 

грн. (п'ять мiльйонiв чотириста дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот шiстдесят вiсiм грн. 80 коп.) Договiр №БВ-17/5831 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 22.12.17 р. 

4 26.12.2017 Наглядова рада 5 467 25 602 21,35 Купiвля частини 

частки у статутному 

капiталi  товариства 

з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

  

Опис: 



здiйснено купiвлю частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, в кiлькостi 9 % на загальну суму  5467113,00 

грн. (п'ять мiльйонiв чотириста шiстдесят сiм тисяч сто тринадцять грн. 00 коп.) Договiр купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

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

5 27.12.2017 Наглядова рада 5 001 25 602 19,52 Продаж акцiй   

Опис: 

здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", код ЄДРПОУ 36000822, якi знаходились на балансi товариства, в кiлькостi 3601 шт. на загальну суму  5000996,78 

грн. (п'ять мiльйонiв дев'ятсот дев'яносто шiсть грн. 78 коп.) Договiр №БВ-17/5885 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 27.12.17 р.  

6 27.12.2017 Наглядова рада 5 066 25 602 19,79 Купiвля частини 

частки у статутному 

капiталi  товариства 

з обмеженою 

вiдповiдальнiстю 

  

Опис: 

здiйснено купiвлю частини частки у статутному капiталi  ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК", код ЄДРПОУ 31245155, в кiлькостi 8,34 % на загальну суму  5066191,38 

грн. (п'ять мiльйонiв шiстдесят шiсть тисяч сто дев'яносто одна грн. 38 коп.) Договiр купiвлi-продажу частини частки у статутному капiталi ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК"  вiд 27.12.17 р. 

7 27.12.2017 Наглядова рада 4 636 25 602 18,11 Продаж акцiй   

Опис: 

здiйснено продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС", якi знаходились на балансi товариства, в кiлькостi 3338 шт. на загальну суму  4 635 747,64 грн. (Чотири мiльйони 

шiстсот тридцять п'ять тисяч сiмсот сорок сiм гривень 64 копiйки) Договiр №БВ-18/166 купiвлi-продажу цiнних паперiв вiд 27.03.18 р. 



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні 

папери, що виникала протягом періоду 

Дата 

виникнення 

події 

Дата оприлюднення 

Повідомлення 

(Повідомлення про 

інформацію) у 

загальнодоступній 

інформаційній базі 

даних Комісії 

Вид інформації 

1 2 3 

20.04.2017 21.04.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента  

 

Інформація про стан корпоративного управління 
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

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

1 2015 1 0 

2 2016 2 1 

3 2017 1 0 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу? 

 Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні 

збори 
X  

Акціонери  X 

Депозитарна установа  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  X 

 

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

останнього разу? 

 Так Ні 

Підняттям карток  X 

Бюлетенями (таємне голосування) X  

Підняттям рук  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 

 Так Ні 

Реорганізація  X 



Додатковий випуск акцій  X 

Унесення змін до статуту  X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу 

товариства 
 X 

Обрання або припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
 X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого 

органу 
X  

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії 

(ревізора) 
 X 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

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

(так/ні)?  ні 

 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 Так Ні 

Наглядова рада  X 

Виконавчий орган  X 

Ревізійна комісія (ревізор)  X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є 

власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства  
 

Інше (зазначити)  

 

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

причина їх непроведення:  
 

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина 

їх непроведення:  
 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 (осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 3 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками 

акцій 
0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 

10 відсотками акцій 
3 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 0 



10 відсотками акцій 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 Так Ні 

Складу  X 

Організації  X 

Діяльності  X 

Інше 

(запишіть) 

Члени Наглядової ради професiйно i компетентно виконують свої 

обовязки. 

Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена 

наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених 

завдань 

 

 

Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?  5 

 

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

 Так Ні 

Стратегічного планування  X 

Аудиторський  X 

З питань призначень і винагород  X 

Інвестиційний  X 

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

 

Інформація щодо компетентності та ефективності комітетів:  
 

Інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради:  
 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні)  ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 

 Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення 

ринкової вартості акцій 
 X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди X  

Інше 

(запишіть) 

В цивiльно-правових договорах, якi укладаються з членами Наглядової 

ради не передбачена винагорода.  

 

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

товариства? 

 Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  X 

Відсутність конфлікту інтересів  X 

Граничний вік  X 



Відсутні будь-які вимоги  X 

Інше (запишіть) 

Член Наглядової ради не може бути одночасно членом 

Правлiння Товариства та/або членом Ревiзiйної комiсiї 

Товариства. Головою та членами Наглядової ради не можуть 

бути особи, яким згiдно iз законодавством України заборонено 

обiймати посади в органах управлiння господарських 

товариств. 

X  

 

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

зі своїми правами та обов'язками? 

 Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом 

внутрішніх документів акціонерного товариства 
 X 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового 

члена наглядової ради ознайомили з його правами та 

обов'язками 

 X 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне 

навчання (з корпоративного управління або фінансового 

менеджменту) 

 X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний 

строк або не було обрано нового члена 
X  

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 

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

ревізійну комісію 

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

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 

останніх трьох років?  1 

 

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

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

вирішення кожного з цих питань? 

 

Загальн

і збори 

акціоне

рів 

Наглядов

а рада 

Виконав

чий 

орган 

Не 

належит

ь до 

компете

нції 

жодного 

органу 

Визначення основних напрямів діяльності 

(стратегії) 
так ні ні ні 

Затвердження планів діяльності 

(бізнес-планів) 
так так так ні 

Затвердження річного фінансового звіту, або 

балансу, або бюджету 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови так ні ні ні 



та членів виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Обрання та припинення повноважень голови 

та членів ревізійної комісії 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів виконавчого органу 
так ні ні ні 

Визначення розміру винагороди для голови 

та членів наглядової ради 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про притягнення до 

майнової відповідальності членів 

виконавчого органу 

так ні ні ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск 

акцій 
так ні ні ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та 

розміщення власних акцій 
так ні ні ні 

Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує 

конфлікт інтересів 
ні так ні ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

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

імені акціонерного товариства? (так/ні)  так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

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

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 

 Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів X  

Положення про наглядову раду X  

Положення про виконавчий орган X  

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X  

Положення про акції акціонерного товариства  X 

Положення про порядок розподілу прибутку  X 

Інше (запишіть) 
Положення про iнформацiйну полiтику, Кодекс корпоративного 

управлiння 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджує

ться на 

загальних 

зборах 

Публікуєт

ься у 

пресі, 

оприлюдн

юється в 

загальнод

оступній 

Документи 

надаються 

для 

ознайомлен

ня 

безпосеред

ньо в 

Копії 

докумен

тів 

надають

ся на 

запит 

акціонер

Інформаці

я 

розміщуєт

ься на 

власній 

інтернет-с

торінці 



інформаці

йній базі 

даних 

НКЦПФР 

про ринок 

цінних 

паперів 

акціонерно

му 

товаристві 

а акціонерн

ого 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності 
так так так так так 

Інформація про 

акціонерів, які 

володіють 10 відсотків 

та більше статутного 

капіталу 

так так так так так 

Інформація про склад 

органів управління 

товариства 

так так так так так 

Статут та внутрішні 

документи 
ні ні так так ні 

Протоколи загальних 

зборів акціонерів після 

їх проведення 

ні ні так так ні 

Розмір винагороди 

посадових осіб 

акціонерного 

товариства 

так ні так ні ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні)  так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 Так Ні 

Не проводились взагалі  X 

Менше ніж раз на рік  X 

Раз на рік X  

Частіше ніж раз на рік  X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 

 Так Ні 

Загальні збори акціонерів  X 

Наглядова рада X  

Виконавчий орган  X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох 

років? (так/ні)  так 

 

З якої причини було змінено аудитора? 



 Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 

Інше 

(запишіть) 

З метою виконання норм чинного законодавства України. 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році? 

 Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X  

Наглядова рада  X 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X  

Стороння компанія або сторонній консультант  X 

Перевірки не проводились  X 

Інше 

(запишіть) 

Iнший орган вiдсутнiй 

 

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

 Так Ні 

З власної ініціативи X  

За дорученням загальних зборів  X 

За дорученням наглядової ради  X 

За зверненням виконавчого органу  X 

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 

відсотків голосів 
 X 

Інше 

(запишіть) 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

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

ні 

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів 

протягом наступних трьох років? 

 Так Ні 

Випуск акцій  X 

Випуск депозитарних розписок  X 

Випуск облігацій  X 

Кредити банків  X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  X 

Інше (запишіть) 

Товариство має достатньо власних ресурсiв для здiйснення своєї дiяльностi 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років? 



Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  

Так, плануємо розпочати переговори  

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років 
 

Не визначились X 

 

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

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

 

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

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

 

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

управління? (так/ні)  так 

 

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

управління вкажіть дату його прийняття: 12.12.2011; яким органом управління 

прийнятий: Загальнi збори акцiонерiв27 квiтня 2015 року була прийнята нова редакцiя Кодексу 

корпоративного управлiння.  

 

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: 

Протягом року в Товариствi дотримувались Кодексу корпоративного управлiння. Факти 

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

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

Товариства, зберiгається в Товариствi за його мiсцезнаходженням (м. Київ, вул. Бiлоруська, буд. 

3).   

 

Звіт про корпоративне управління 

 
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи 

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

соцiального ефекту для всебiчного задоволення потреб його клiєнтiв та акцiонерiв. 

Основною метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку. Предметом безпосередньої 

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

формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням. 

Збалансування iнтересiв акцiонерiв та iнших заiнтересованих осiб у довгостроковiй перспективi, 

вiдбуватиметься шляхом зростання ринкової вартостi Товариства.  

Товариство дотримується стандартiв дiлової поведiнки акцiонерiв та менеджерiв, а також 

забезпечує функцiонування системи монiторингу цих стандартiв, що дозволяє унеможливити 

отримання зазначеними особами додаткових доходiв за рахунок використання iнсайдерської 

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



протиправних i неетичних дiй.  

 

 

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

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

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

відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік 

 

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

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

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

 У 2017 роцi кiнцевим бенефiцiарним власником (контролером) Товариства був Хомутиннiк 

Вiталiй Юрiйович.    

Протягом  року змiн не було. 

Зазначенi особи вимогам законодавства вiдповiдають. 

 

 

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

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

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг 

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

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

послуг, вiдсутнi. 

 

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

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

про відсутність таких заходів 

Протягом 2017 року заходи впливу до Товариства, членiв Наглядової ради та Правлiння 

Товариства органами державної влади не  застосовувались. 

 

 

 

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

ключові характеристики або про відсутність такої системи 

В Товариствi затверджена Рiшенням Наглядової ради №1605/2014 вiд 16.05.2014р. "Стратегiя 

управлiння ризиками". 

Серед основник характеристик системи управлiння ризиками в Товариствi необхiдно зазначити 

наступнi. 

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

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

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

комплексний характер. 

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

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

керується принципом, за яким очiкуванi вигоди мають належним чином компенсувати 

прийняття ризику i вiдповiдати стратегiчним цiлям Товариства. 

Виконавчий орган Товариства здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними 

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

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

При здiйсненнi управлiння ризиками Товариство зосереджується на таких основних видах 

ризикiв: 



- кредитний ризик визначається як можливiсть невиконання контрагентом Товариства своїх 

зобов'язань вiдповiдно до умов договору; 

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

- операцiйний ризик визначається як ризик понесення втрат внаслiдок неадекватних або 

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

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

Товариства та її невiдповiдностi очiкуваному рiвню; 

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

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

змiн в економiчному середовищi чи неспроможностi пристосуватися до них;  

- ризик прибутковостi виникає через неадекватну диверсифiкацiю структури доходiв Товариства 

або його неспроможнiсть досягти достатнього i тривалого рiвня рентабельностi; 

- ризик капiталу є результатом незбалансованої внутрiшньої структури капiталу по вiдношенню 

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

на покриття ризикiв в разi необхiдностi. 

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

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

рiшенням Загальних зборiв Товариства. Положення про порядок утворення i використання цих 

фондiв затверджується Наглядовою Радою Товариства у вiдповiдностi до чинного законодавства 

України. 

Зазначенi аспекти системи управлiння ризиками закрiпленi у Кодексi корпоративного 

управлiння Товариства. 

 Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв, операцiйних 

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

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

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

ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою 

мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних ризикiв. 

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

виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується 

затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв. 

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

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

у високолiквiдних цiнних паперах. Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється за 

допомогою розмiщення спецiалiзованої звiтностi.  

Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та вiдповiдного 

контролю за їх виконанням на кожному етапi.   

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

та оцiнки ризикiв, що приймаються на страхування) та процес перестрахування. 

 

 

 

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 2017 року в Товариствi функцiонувала служба внутрiшнього аудиту вiдповiдно до 

Положення про службу внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства, яка утворена рiшенням 

Наглядової ради Товариства вiд 21.12.2012 року (протокол № 2112/01 вiд 21.12.2012 р.). 

Примiтки до фiнансової звiтностi надаються в складi рiчної  фiнансової звiтностi окремим 

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



фiнансову звiтнiсть Товариство не надає.  

 

 

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

у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність 

Протягом 2017 року Товариством здiйснено три операцiї по вiдчуженню активiв та три операцiї 

по придбанню активiв, якi вiдносяться до значних правочинiв та потребують виконання норми 

п.10.3.11 Статуту: "До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 19) погодження 

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

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

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства."  На проведення кожної з вищеозначених операцiї отримано рiшення Наглядової 

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

вiдповiдними Протоколами засiдання Наглядової ради, а саме:  

- Протокол №1512/2017 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 15.12.2017 р.; 

- Протокол №2212-1/2017 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 22.12.2017 р.; 

- Протокол №2212/2017 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 22.12.2017 р.; 

- Протокол №2612/2017 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 26.12.2017 р.; 

- Протокол №2712-1/2017 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 27.12.2017 р.; 

- Протокол №2712/2017 засiдання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" вiд 27.12.2017 р.   

 

 

 

 

 

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

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір 

Протягом 2017 року Товариство здiйснило  продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" на 

загальну суму 16300 тис. грн. Операцiї з продажу акцiй вiдносяться до значних правочинiв. 

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

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

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

активу при здiйсненнi продажу Товариство проводило на основi вартостi майбутнiх грошових 

потокiв. 

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

"Фiнансова компанiя "БЛК" загальною вартiстю 16000 тис. грн., що є iнвестицiєю в асоцiйоване 

пiдприємство i оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток.  

 

 

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 

В межах небанкiвської фiнансової групи "БРОКБIЗНЕС+", Товариством здiйснювались наступнi 

операцiї з Приватним акцiонерним товариством "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС": оренда  

примiщення; укладання договорiв страхування (договори ОСЦПВВНТЗ; договори 



добровiльного страхування наземного транспорту; договори добровiльного страхування 

цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту); отримання виплати страхового 

вiдшкодування за договорами добровiльного страхування наземного транспорту. 

Операцiї з пов'язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог законодавства України. 

 

 

 

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

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

Щодо аудиторського висновку, згiдно рекомендацiй Нацiональної комiсiї, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, до оцiнки адекватностi страхових 

зобов'язань залучено актуарiя. 

Аудиторський висновок (звiт незалежного аудитора) складається  вiдповiдно до  вимог 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання  впевненостi та 

супутнiх послуг, якi згiдно Рiшення Аудиторської палати України  застосовуються в якостi 

нацiональних. 

Згiдно Порядку ведення реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити 

перевiрки фiнансових установ, затвердженого розпорядженням Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв  фiнансових послуг вiд 26.02.2013 № 640 (зi 

змiнами  вiдповiдно до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 25.06.2015 № 1549), здiйснювати 

аудит фiнансових установ мають право аудиторськi фiрми та аудитори, що включенi до  

реєстру Нацкомфiнпослуг. 

Мiжнароднi стандарти контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання  впевненостi та 

супутнiх послуг видання 2014 року  вiдповiдно до  рiшення Аудиторської палати України № 

320/1 вiд 29.12.2015 року  застосовувалися з 01.02.2016 до 15.12.2016 року. У зв'язку з чим, 

АПУ було прийнято рiшення вiд 26.01.2017 року за  № 338/8 "Про можливiсть  застосування 

Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та 

супутнiх послуг видання 2015 року до дати офiцiйного затвердження українського перекладу 

цього видання Аудиторською палатою України". 

 

 

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

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

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

Повне найменування юридичної особи або прiзвище, iм'я та по батьковi фiзичної особи   

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю " Аудиторська фiрма " Аудит-Стандарт" 

код за ЄДРПОУ 2852960 

мiсцезнаходження: 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32,  лiтера "А" 

 

 

 

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

 загальний стаж аудиторської діяльності 

 14 рокiв 

 кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі 

 1 рiк 

 перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом 

року 

 вiдсутнi 

 випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора 



 вiдсутнi 

 ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років 

 змiна аудитора в 2017 роцi 

 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 2017 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 2017 року не було зафiксовано скарг клiєнтiв. 

 наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою 

установою та результати їх розгляду 

 Судових позовiв до Товариства, що безпосередньо стосуються порушення Товариством 

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

ненаданнi для ознайомлення правил страхування, впродовж 2017 року не було.  

 



XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

1 Найменування аудиторської фірми 

(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою  

вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "АУДИТ - 

СТАНДАРТ" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

32852960 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04080, м.Київ, 

вул..Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

номер: 3345, дата видачі: 

26.02.2004 

5 Реєстраційний номер, серія та номер, 

дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 196, серія 

П,  номер 000196, дата видачі 

24.02.2014, строк дії 19.12.2018 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 0433, дата видачі: 

19.12.2013 

7 Звітний період, за який проведено 

аудит фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно 

позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - безумовно позитивна 

9 Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

 

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: 5/10/11/2017, дата: 

10.11.2017 

11 Дата початку та дата закінчення 

аудиту 

дата початку: 10.11.2017,  дата 

закінчення: 20.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 20.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 

10 000,00 

 

 



XVI. Текст аудиторського висновку (звіту) 

1 Найменування аудиторської фірми 

(П.І.Б. аудитора - фізичної особи - 

підприємця) 

Товариство з обмеженою  

вiдповiдальнiстю 

"Аудиторська фiрма "АУДИТ - 

СТАНДАРТ" 

2 Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків - 

фізичної особи) 

32852960 

3 Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 

04080, м.Київ, 

вул..Юркiвська/Фрунзе, 2-6/32 

4 Номер та дата видачі свідоцтва про 

включення до Реєстру аудиторських 

фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України 

номер: 3345, дата видачі: 

26.02.2004 

5 Реєстраційний номер, серія та номер, 

дата видачі та строк дії свідоцтва про 

внесення до Реєстру аудиторських 

фірм, які можуть проводити 

аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів 

Реєстраційний номер 196, серія 

П,  номер 000196, дата видачі 

24.02.2014, строк дії 19.12.2018 

6 Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою 

України 

номер: 0433, дата видачі: 

19.12.2013 

7 Звітний період, за який проведено 

аудит фінансової звітності 

з 01.01.2017 по 31.12.2017 

8 Думка аудитора (01 - безумовно 

позитивна; 02 - із застереженням; 03 - 

негативна; 04 - відмова від 

висловлення думки) 

01 - безумовно позитивна 

9 Пояснювальний параграф (у разі 

наявності) 

 

10 Номер та дата договору на проведення 

аудиту 

номер: 5/10/11/2017, дата: 

10.11.2017 

11 Дата початку та дата закінчення 

аудиту 

дата початку: 10.11.2017, дата 

закінчення: 20.03.2018 

12 Дата аудиторського висновку (звіту) 20.03.2018 

13 Розмір винагороди за проведення 

річного аудиту, грн 

10 000,00 

14 Текст аудиторського висновку (звіту)  

ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

ЩОДО   ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 



СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ  31.12.2017 Р. 

 

АДРЕСАТ: 

- НАЦIОНАЛЬНIЙ КОМIСIЇ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 

-НАГЛЯДОВIЙ РАДI, АКЦIОНЕРАМ ТА УПРАВЛIНСЬКОМУ ПЕРСОНАЛУ  

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" 

 

 

ЗВIТ ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI  

 

ДУМКА  

 

 Ми провели аудит  фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ  "БРОКБIЗНЕС"  

(код за ЄДРПОУ 35529829, мiсцезнаходження: м.Київ, вул.Бiлоруська,3)  

(надалi -  "Компанiя"), що складається iз балансу           (  звiту про 

фiнансовий стан) на 31 грудня 2017 року,  звiту про фiнансовi результати (звiту 

про сукупний дохiд), звiту про власний капiтал,  звiту про рух грошових коштiв 

за рiк, що закiнчився зазначеною датою, та  примiток до  фiнансової звiтностi, 

включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.  

На нашу думку , фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх 

суттєвих  аспектах фiнансовий стан Компанiї на 31 грудня 2017 року, та її 

фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, 

вiдповiдно до   Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - 

"МСФЗ"). 

 

ОСНОВА ДЛЯ ДУМКИ  

 

 Ми провели аудит вiдповiдно з Мiжнародними стандартами  аудиту 

("МСА").  

             Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в 

роздiлi "ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ 

ЗВIТНОСТI" нашого звiту. 

           Ми є незалежними по вiдношенню до Компанiї згiдно з Кодексом 

Етики Професiйних Бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики для 

бухгалтерiв ("Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, що застосовуються в 

Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки 

з етики вiдповiдно до Кодексу РМСЕБ.  

           Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 

 



Ключовi питання аудиту 

  

 Ключовi питання  аудиту - це питання, що, на наше професiйне судження, 

були значущими пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. 

Цi питання розглядалися в контекстi нашого аудиту фiнансової  звiтностi в 

цiлому та враховувалися при формуваннi думки щодо неї, при цьому ми не 

висловлюємо окремої  думки щодо цих питань.  

 

 Ми виконали  обов'язки , що описанi в роздiлi  "ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ 

АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI" нашого звiту, в тому числi 

щодо цих питань. Вiдповiдно, наш аудит включав виконання процедур, 

розроблених у вiдповiдь на нашу оцiнку ризикiв суттєвого  викривлення   

фiнансової звiтностi. Результати наших аудиторських процедур, в тому числi  

процедур, що були виконанi пiд час розгляду зазначених нижче питань, є 

основою для висловлення нашої аудиторської думки щодо фiнансової звiтностi, 

що додається. 

 

Чому ми вважаємо це питання ключовим для аудиту? Що було зроблено в ходi 

аудиту? 

ФОРМУВАННЯ  РЕЗЕРВIВ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

 

 Резерв довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) 

До складу довгострокових зобов'язань (математичних  резервiв) входять резерви 

нетто-премiй та резерви бонусiв. Для розрахунку математичних резервiв 

Компанiя використовує актуарний метод оцiнки загальної суми зобов'язань з 

виплат окремо за кожним договором страхування життя. Цей метод припускає 

облiк очiкуваних грошових потокiв страхових премiй та виплат за страховими 

випадками. Цi грошовi потоки дисконтуються за ставкою дисконтування, яка є 

частиною базису розрахунку резервiв зi страхування життя.  

Резерв бонусiв розраховується як сучасна актуарна вартiсть додаткових 

зобов'язань, прийнятих Страховиком у вiдповiдностi до законодавства за 

результатами нарахованого та розподiленого додаткового iнвестицiйного доходу 

за всiма чинними договорами страхування. 

 

Резерви належних виплат страхових сум 

Резерв належних виплат страхових сум складається з резерву заявлених, але не 

врегульованих збиткiв (РЗНЗ) та резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi. 

Розрахунок резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв (РЗНЗ) 

здiйснюється за кожною застрахованою особою окремо. РЗНЗ є оцiнкою 

грошових зобов'язань Компанiї щодо страхових випадкiв, що мали мiсце у 

звiтному або звiтних перiодах, що передують йому, але не були виконанi або 

виконанi не повнiстю на звiтну дату. Величина РЗНЗ визначається у сумарному 

розмiрi несплачених на звiтну дату грошових сум, що мають бути виплаченi у 



зв'язку iз страховими випадками, про факт настання яких заявлено в 

установленому законодавством та договором порядку. 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формується, i його величина 

вважається рiвною нулю. 

Всього станом на 31.12.2017 Компанiєю сформовано: 

Резервiв зi страхування життя 4 066 тис.грн. У тому числi: 

3 779 тис.грн. резервiв з довгострокових зобов'язань; 

287 тис.грн. резервiв належних виплат. 

 

 

При розрахунку резервiв зi страхування життя Компанiя дотримувалася вимог 

законодавства та чинних  нормативних актiв. 

 

Резерви зi страхування життя є  результатом основних зобов'язань Компанiї  

при здiйснення дiяльностi зi страхування життя. Їх адекватна оцiнка є суттєвою 

для вiдображення у фiнансовiй звiтностi  страхових зобов'язань та   

безпосередньо впливає  на платоспроможнiсть Компанiї. 

 

В результатi усiх вищенаведених факторiв резерви зi страхування життя є 

ключовим питанням з аудиту Компанiї. 

 

 

 Нашi аудиторськi процедури щодо цього питання  включали наступне: 

-оцiнку та тестування  ключових засобiв внутрiшнього контролю  компанiї 

щодо процесiв  формування  резервiв  зi страхування життя за договорами 

страхування життя; 

-оцiнку та тестування системи персонiфiкованого облiку  договорiв страхування 

життя як основи для формування  резервiв зi страхування життя; 

-тестування резервiв на вибiрковiй основi шляхом порiвняння  розрахункової 

суми резерву  конкретного випадку з вiдповiдною документацiєю; 

- на дату надання  звiту  ми не отримали  остаточного  варiанту звiту актуарiя  

Компанiї, але  ми ознайомилися з  попереднiми результатами актуарiя  щодо 

розрахункових    сум сформованих на 31.12.2017р. резервiв зi страхування 

життя  та спiвставили  їх з представленими у рiчнiй звiтностi. Актуарiй надав 

попереднiй звiт щодо розрахунку резервiв. Ймовiрнiсть того, що  у остаточному 

варiантi звiту  будуть  суттєвi вiдхилення,  є низькою. 

 

 

 

IНША IНФОРМАЦIЯ 

 

1. IНШI  ПИТАННЯ 

Аудит фiнансової   звiтностi ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 



"КОМПАНIЯ  ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" станом  на 31 

грудня 2016 року та за рiк, що закiнчився зазначеною датою, було проведено 

iншим аудитором, який 18 березня 2017 року  висловив немодифiковану  думку 

та пояснювальний параграф, в якому зверталася увага на  полiтичну та 

кономiчну  невизначенiсть в Українi. 

 

2. IНША  IНФОРМАЦIЯ  

 

До iншої iнформацiї належить iнформацiя, що розкривається емiтентом, та 

iнформацiя щодо звiтних даних страховика.  

Управлiнський персонал  несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiю що 

розкривається емiтентом, та подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку та звiтнi данi страховика що подаються до Нацiональнiй 

комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.  

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iнформацiю, що 

розкривається емiтентом, та рiчнi звiтнi данi страховика та ми не робимо 

висновок з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї. 

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

ознайомитися з iншою iнформацiєю що розкривається емiтентом та рiчними 

звiтними даними страховика  та при цьому розглянути, чи iснує суттєва 

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими 

знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядає 

такою, що мiстить суттєве викривлення. Якщо на основi проведеної нами роботи 

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

зобов'язанi повiдомити про цей факт.  

Ми не виявили таких фактiв, якi потрiбно було б включити до звiту. 

Рiчнi звiтi данi страховика складено управлiнським персоналом Товариства 

вiдповiдно до Порядку складання звiтних даних страховикiв, затвердженого 

Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг 

України вiд 03.02.2004 р. № 39 iз змiнами та доповненнями у редакцiї , 

затвердженiй Розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 24.11.2016 № 2924. 

Iнформацiя, що розкривається емiтентом за 2017 рiк,  пiдготовлена Товариства  

вiдповiдно до глави 4 роздiлу III "Положення про розкриття iнформацiї 

емiтентами цiнних паперiв", що затверджене Рiшенням НКЦПФР № 2826 вiд 3 

грудня 2013 року i Товариство планує надати її до Нацiональної комiсiї з цiнних 

паперiв та фондового ринку у термiн до 30 квiтня 2018 року. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ТИХ, КОГО 

НАДIЛЕНО НАЙВИЩИМИ ПОВНОВАЖЕННЯМИ,  ЗА ФIНАНСОВУ 

ЗВIТНIСТЬ 

 

     Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне 

подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему 



внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для 

того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих 

викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. 

     При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе 

вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на 

безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 

безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть 

дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв, коли 

управлiнський персонал або планує лiквiдувати Компанiю чи припинити 

дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому. 

     Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за 

нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанiї. 

 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

       Нашими цiлями є отримання об?рунтованої впевненостi, що фiнансова 

звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або 

помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована 

впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, 

проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно 

iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 

вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано 

очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що 

приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi. 

        

   Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне 

судження та професiйний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  

Окрiм того, ми: 

" iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової 

звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо 

аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi 

докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для 

нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є 

вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може 

включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або 

нехтування заходами внутрiшнього контролю; 

" отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються 

аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не 

для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю; 

" оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та 

об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, 

зроблених управлiнським персоналом; 

" доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським 

персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для 



бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо 

висновку, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б 

пiд значний сумнiв можливiсть Компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. 

Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми 

повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв 

iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є 

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на 

аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Тим не менш, 

майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити свою 

дiяльнiсть на безперервнiй основi. 

" оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi 

включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть 

операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного 

вiдображення. 

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю 

про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi 

результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь-якi суттєвi недолiки 

заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. 

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, 

що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх 

про всi стосунки та iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, 

що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо 

вiдповiдних застережних заходiв. 

   З перелiку всiх питань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiлено 

найвищими повноваженнями, ми визначили тi, що мали найбiльше значення пiд 

час аудиту фiнансової звiтностi поточного перiоду, тобто тi, якi є ключовими 

питаннями аудиту. Ми описуємо цi питання в своєму звiтi  аудитора окрiм 

випадкiв, коли законодавчим чи регуляторним актом заборонено публiчне 

розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 

визначаємо, що таке питання не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльки 

негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його 

кориснiсть для iнтересiв громадськостi. 

 

 

Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту 

 

- дата та номер договору на проведення аудиту 10.11.2017 №5/10/11/2017 

 

- дата початку  аудиту  

- дата закiнчення проведення аудиту 10.11.2017 р.  

 20.03.2018 р. 

Мiсце проведення аудиту 03050, м. Київ, вул. Бiлоруська,3 

 



Партнер з аудиту                                                                                        

ОП.Шкiльняк 

Сертифiкат аудитора Серiї А № 003585, виданий рiшенням АПУ вiд 18.12.1998  

№ 73, дiйсний до 18.12.2022 року 

                  

Директор  

ТОВ "АФ "АУДИТ-СТАНДАРТ"                                                            

В.М. Титаренко 

Сертифiкат аудитора Серiї А № 006083, виданий рiшенням АПУ вiд 13.04.2006  

№ 162/4, дiйсний до 13.04.2021 року 

      

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юркiвська/Фрунзе , буд. 2-6/32. 

Лiт. "А" 

 

Дата складання аудиторського висновку: 20  березня  2018 року 

 

 

 

 





КОДИ 

Дата 21.02.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 35529829 

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

Організаційно-пра

вова форма 

господарювання 

Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної 

діяльності 
Страхування життя за КВЕД 65.11 

Середня кількість працівників: 6 

Адреса, телефон: 04050 м.Київ, вул.Бiлоруська, 3, 044 220-01-23 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 

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

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 

 

Баланс 

(Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 p. 
Форма №1 

Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Необоротні активи    

Нематеріальні активи 1000 139 87 

    первісна вартість 1001 291 291 

    накопичена амортизація 1002 ( 152 ) ( 204 ) 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 48 16 

    первісна вартість 1011 190 190 

    знос 1012 ( 142 ) ( 174 ) 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

    первісна вартість 1016 0 0 

    знос 1017 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

    первісна вартість 1021 0 0 

    накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 ) 

Довгострокові фінансові інвестиції:    

    які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 
1030 0 0 

    інші фінансові інвестиції 1035 21 502 20 634 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних 

фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 



Усього за розділом I 1095 21 689 20 737 

    II. Оборотні активи    

Запаси 1100 64 63 

Виробничі запаси 1101 64 63 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
1125 52 28 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

    за виданими авансами 1130 0 0 

    з бюджетом 1135 0 0 

    у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 

    з нарахованих доходів 1140 48 53 

    із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 16 17 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 3 560 4 380 

Готівка 1166 0 0 

Рахунки в банках 1167 3 560 4 380 

Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 173 155 

у тому числі в:    

    резервах довгострокових зобов’язань 1181 173 155 

    резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 

    резервах незароблених премій 1183 0 0 

    інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 3 913 4 696 

    III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та 

групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 25 602 25 433 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

    I. Власний капітал    

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 20 000 20 000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 0 0 

Додатковий капітал 1410 3 001 3 001 

Емісійний дохід 1411 3 000 3 000 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 346 346 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -1 371 -2 324 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 0 0 



Усього за розділом I 1495 21 976 21 023 

    II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення    

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 3 214 4 066 

у тому числі:    

    резерв довгострокових зобов’язань 1531 3 214 3 779 

    резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 287 

    резерв незароблених премій 1533 0 0 

    інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 

Усього за розділом II 1595 3 214 4 066 

    IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення    

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за:    

    довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0 

    товари, роботи, послуги 1615 2 3 

    розрахунками з бюджетом 1620 40 78 

    у тому числі з податку на прибуток 1621 40 78 

    розрахунками зі страхування 1625 0 0 

    розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

    одержаними авансами 1635 37 42 

    розрахунками з учасниками 1640 0 0 

    із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 

    страховою діяльністю 1650 303 209 

Поточні забезпечення 1660 30 12 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 0 0 

Усього за розділом IІІ 1695 412 344 

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

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700 0 0 

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 

Баланс 1900 25 602 25 433 

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 



КОДИ 

Дата 21.02.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 35529829 

 

Звіт про фінансові результати 

(Звіт про сукупний дохід) 
за 2017 рік 

Форма №2 

І. Фінансові результати 

Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 0 0 

Чисті зароблені страхові премії 2010 2 592 1 444 

Премії підписані, валова сума 2011 2 838 1 589 

Премії, передані у перестрахування 2012 ( 246 ) ( 145 ) 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 0 0 

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

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 342 ) ( 95 ) 

Валовий: 
    прибуток 

2090 2 250 1 349 

    збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 -582 -385 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -287 23 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 -287 23 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 108 200 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Дохід від використання коштів, вивільнених від 

оподаткування 
2123 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 1 259 ) ( 1 181 ) 

Витрати на збут 2150 ( 949 ) ( 576 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 574 ) ( 543 ) 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 568 356 

Витрати від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
    прибуток 

2190 0 0 

    збиток 2195 ( 1 293 ) ( 1 113 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 



Інші фінансові доходи 2220 423 450 

Інші доходи 2240 16 312 0 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 5 ) ( 0 ) 

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

Інші витрати 2270 ( 16 312 ) ( 0 ) 

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

Фінансовий результат до оподаткування: 
    прибуток 

2290 0 0 

    збиток 2295 ( 875 ) ( 663 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -78 -41 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
    прибуток 

2350 0 0 

    збиток 2355 ( 953 ) ( 704 ) 

II. Сукупний дохід 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 ( 0 ) ( 0 ) 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -953 -704 

III. Елементи операційних витрат 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 2500 51 28 

Витрати на оплату праці 2505 391 389 

Відрахування на соціальні заходи 2510 92 86 

Амортизація 2515 84 85 

Інші операційні витрати 2520 2 164 1 712 

Разом 2550 2 782 2 300 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Назва статті 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 



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

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0,000000 0,000000 

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

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 



КОДИ 

Дата 21.02.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 35529829 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
За 2017 рік 

Форма №3 

Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття 

Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний 

період 

попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

   

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

 у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 42 37 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 3 48 

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

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород  3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 2 820 1 547 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 28 1 

Витрачання на оплату:     

Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 675 ) ( 1 044 ) 

Праці 3105 ( 361 ) ( 343 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 97 ) ( 94 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 125 ) ( 127 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на прибуток 3116 ( 41 ) ( 43 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань  з інших податків і 

зборів 
3118 ( 84 ) ( 84 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 17 ) ( 16 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 609 ) ( 426 ) 

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

Інші витрачання 3190 ( 7 ) ( 48 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2 -465 

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

   



    фінансових інвестицій 3200 16 300 0 

    необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих:    

    відсотків 3215 409 406 

    дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання  на придбання:    

    фінансових інвестицій 3255 ( 16 000 ) ( 0 ) 

    необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 709 406 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

   

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 500 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання  на:    

Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 500 ) ( 0 ) 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

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

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 

Чистий рух коштів за звітний період 3400 711 -59 

Залишок коштів на початок року 3405 3 560 3 423 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 109 196 

Залишок коштів на кінець року 3415 4 380 3 560 

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 



КОДИ 

Дата 21.02.2018 

Підприємство 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 
за ЄДРПОУ 35529829 

 

Звіт про власний капітал 
За 2017 рік 

Форма №4 

Код за ДКУД 1801005 

Стаття Код рядка 

Зареєстр

ований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додаткови

й капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподіл

ений 

прибуток 

(непокрити

й збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на початок року 4000 20 000 0 3 001 346 -1 371 0 0 21 976 

Коригування: 
Зміна облікової політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення помилок  4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни  4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований залишок на 

початок року  

4095 20 000 0 3 001 346 -1 371 0 0 21 976 

Чистий прибуток (збиток) 

за звітний період  

4100 0 0 0 0 -953 0 0 -953 

Інший сукупний дохід за 

звітний період  

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 

необоротних активів  

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових 

інструментів  

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Частка іншого сукупного 

доходу асоційованих і 

спільних підприємств  

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Розподіл прибутку:  
Виплати власникам  

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 



Спрямування прибутку до 

зареєстрованого капіталу   

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до резервного 

капіталу  

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку, 

належна до бюджету 

відповідно до законодавства  

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

створення спеціальних 

(цільових) фондів  

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого прибутку на 

матеріальне заохочення  

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників:  
Внески до капіталу  

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення заборгованості з 

капіталу  

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу:  
Викуп акцій   

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж викуплених 

акцій  

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання викуплених 

акцій  

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення номінальної 

вартості акцій  

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання (продаж) 

неконтрольованої частки в 

дочірньому підприємстві  

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у капіталі   4295 0 0 0 0 -953 0 0 -953 

Залишок на кінець року  4300 20 000 0 3 001 346 -2 324 0 0 21 023 

 

Керівник    Арбузiна Вiкторiя Олександрiвна 

 

Головний бухгалтер   Слободяник Валентина Миколаївна 





Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 
                                                                                                                                                                                                                                  

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI 

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" за  рiк, що закiнчився  31 грудня 2017 року 

 

1. ЗАЯВА ПРО ВIДПОВIДНIСТЬ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 

31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

 

 Керiвництво несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку фiнансової звiтностi, яка достовiрно 

вiдображає фiнансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" станом на 31 грудня 2017 року, а також результати 

його дiяльностi, рух грошових коштiв та змiни в капiталi за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 

року, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.  

 

2. ПЕРЕЛIК ФОРМ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА РIК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 

 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

 

 Фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї затвердженої Радою з Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi, що розмiщенi на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України станом на 31.12.2017 

р. 

 

Вiдповiдно до вимог МСБО 1 "Подання фiнансової звiтностi" 

Повний комплект фiнансової звiтностi включає: 

а) звiт про фiнансовий стан на кiнець перiоду;  

б) звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд за перiод;  

в) звiт про змiни у власному капiталi за перiод;  

г) звiт про рух грошових коштiв за перiод;  

?) примiтки, що мiстять стислий виклад суттєвих облiкових полiтик та iншi пояснення; 

 

 Вiдповiдно  до  Наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07.02.2013 року за № 73 "Про 

затвердження Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги 

до фiнансової звiтностi" суб'єкти, що згiдно законодавства склають  звiтнiсть за  МСФЗ, 

повиннi надавати: 

 

? баланс (звiт про фiнансовий стан) (далi - баланс),  

? звiт  про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) (далi - звiт про фiнансовi результати), 

?  звiт про рух грошових коштiв,  

? звiт  про власний капiтал, 

? пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi. 

 

3. IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ 

Найменування юридичної особи               

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ 

"БРОКБIЗНЕС" 

 

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

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



Дата державної реєстрацiї 15.11.2007 р. 

Адреса вебсайта www.bbs-life.com.ua 

Банкiвськi реквiзити :                                                      П/р 

26501300629490 в ГУ по м. Києву та Київськiй областi АТ "ОЩАДБАНК", МФО 322669 

Види дiяльностi згiдно з КВЕД   65.11 Страхування життя 

Реєстрацiйний номер у реєстрi фiнансових установ 11102177 

Iдентифiкацiйний код за ЄДРПОУ 35529829 

Документи ,що пiдтверджують право на здiйснення вiдповiдних видiв страхування:    

 Лiцензiя страхування життя АВ №500008 вiд 14.04.2011 р. строк дiї з 17.04.2008 р. 

безстрокова 

Акцiонери ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

"БРОКБIЗНЕС" -99,98 % статутного капiталу; 0,02% - належать фiзичним особам - резидентам 

Дата затвердження фiнансової звiтностi  20.02.2017 р. 

  

 20 квiтня 2017 року Рiшенням Загальних зборiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ" Протокол №20/04 вiд 20.04.2017 р. 

затверджено нову редакцiю Статуту, реєстрацiйний номер 1 074 027737 52. 

 

4. ОСНОВОПОЛОЖНI ПРИПУЩЕННЯ 

 

 Дану фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено на основi методу нарахування (за винятком 

звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за 

фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх 

еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, 

до яких вiдносяться.  

Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена з урахуванням прiоритету економiчного змiсту над 

юридичною формою. 

 

 Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi iсторичної вартостi, за винятком 

оцiнки фiнансових iнструментiв за справедливою  вартiстю у вiдповiдностi до  МСБО 39 

"Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка" та страхових зобов'язань, що оцiнюються у 

вiдповiдностi до МСФЗ 4 "Страховi контракти". 

 

Компанiя застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.  

 

 Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперевно 

i не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi або 

здiйснювати операцiї за несприятливих умов.  

 Фiнансовi iнструменти, щодо яких Компанiя визначає справедливу вартiсть, є  такими , 

що  мають котирування  на активному ринку, їх цiни регулярно доступнi та вiдображають 

фактичнi i регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. 

 Iснування опублiкованих цiн  котирування на активному ринку є, як правило, 

найкращим доказом справедливої вартостi, який застосовується Компанiєю для оцiнки 

фiнансового iнструменту. 

 В випадку вiдсутностi вищеозначеної iнформацiї стосовно фiнансових iнструментiв, 

Компанiя визначає справедливу вартiсть на основi вартостi майбутнiх грошових потокiв. 

 

 Оцiнка поточної дебiторської та кредиторської заборгованостi Компанiї здiйснюється 

первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому базуючись на припущеннi 

того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Компанiя вважає, що 

її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується. 



 

 Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя  є 

пiдприємством, яке здатне продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у 

найближчому майбутньому. Це припущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання 

зобов'язань в ходi звичайної дiяльностi. Управлiнський персонал та акцiонери мають намiр i в 

подальшому продовжувати  свою дiяльнiсть.  

Управлiнський персонал Компанiї вважає припущення щодо здатностi Компанiї продовжувати 

свою дiяльнiсть на безперервнiй основi прийнятним. 

 

 На дату затвердження звiтностi Компанiя функцiонує в нестабiльному середовищi, 

пов'язаному як iз свiтовою економiчною кризою, так i  економiчною та полiтичною кризою в 

Українi, що триває протягом останнього часу. Полiпшення економiчної ситуацiї в країнi в 

значнiй мiрi залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi здiйснюватимуться 

урядом України. Тому неможливо достовiрно оцiнити ефект впливу поточної економiчної 

ситуацiї на лiквiднiсть i дохiд Компанiї, стабiльнiсть i структуру операцiй iз споживачами i 

постачальниками. В результатi виникає iстотна невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi 

операцiї, можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Компанiї i здатнiсть Компанiї 

обслуговувати i платити по своїх боргах у мiру настання термiнiв їх погашення. Дана фiнансова 

звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi можуть мати мiсце в результатi такої 

невизначеностi. Про такi коригування буде повiдомлено, якщо вони стануть вiдомi i зможуть 

бути оцiненi. 

Фiнансова звiтнiсть Компанiї є окремою фiнансовою звiтнiстю.  

 

 Допущення i застосованi  на їх основi розрахунковi оцiнки, що стосуються  формування 

резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi по операцiях страхування, по формуванню 

страхових резервiв, по  вiдображенню умовних доходiв та зобов'язань, постiйно аналiзуються 

на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у звiтному перiодi, 

коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами. 

 

5. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 

 

 Основнi принципи  облiкової полiтики, викладенi  нижче, застосовувалися послiдовно 

при складаннi цiєї фiнансової звiтностi. 

 

5.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи.  

 

Визнання та оцiнка 

 До основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, в яких очiкуваний строк 

експлуатацiї для використання у наданнi послуг, в адмiнiстративних цiлях бiльше одного року,  

термiн  корисного використання перевищує 1 рiк, та є ймовiрнiсть отримання майбутнiх 

економiчних вигiд, первiсна вартiсть яких бiльша за 6000 грн. 

 Основнi засоби  вiдображаються за вартiстю придбання за вирахуванням  накопиченого 

зносу та накопичених збиткiв  вiд зменшення корисностi. 

 Вартiсть придбання  включає витрати, якi безпосередньо вiдносяться до придбання 

активу.  

 Якщо одиницi основних засобiв складаються з суттєвих компонентiв, що мають  рiзнi 

строки корисного використання, вони облiковуються  як окремi одиницi основних засобiв. 

Прибутки та збитки вiд вибуття одиницi основних засобiв визначається шляхом порiвняння 

надходжень вiд її вибуття з її балансовою вартiстю та  визнаються  за чистою  вартiстю за 

рядками  "Iншi доходи" або "Iншi витрати" у прибутку чи збитку. Пiсля продажу переоцiнених 

активiв всi пов'язанi з продажем суми, включенi до резерву переоцiнки, переносяться  до 



накопиченого нерозподiленого прибутку. 

 

Подальшi витрати 

 Витрати, понесенi  на замiну частини одиницi основних засобiв, визнаються у балансовiй 

вартостi такої одиницi, якщо iснує ймовiрнiсть того, що така частина принесе  Компанiї 

майбутнi  економiчнi вигоди, а її вартiсть може бути достовiрно оцiнена. При цьому  

припиняється визнання  балансової вартостi замiненої частини. 

Витрати на поточне обслуговування  основних засобiв визнаються  у складi прибутку або 

збитку за перiод, у якому вони були понесенi. 

Знос нараховується  на одиницi основних засобiв з дати їх встановлення та готовностi до 

експлуатацiї, а для активiв, створених за рахунок власних  ресурсiв - з дати завершення 

створення активу та його готовностi до використання. Знос нараховується на вартiсть придбання 

активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi. Значнi компоненти активу оцiнюються 

окремо, i якщо строк корисного використання будь-якого компонента вiдрiзняються вiд строкiв 

корисного використання решти компонентiв активу, знос такого компонента нараховується 

окремо. 

Лiквiдацiйна вартiсть встановлена на рiвнi нуль. Лiквiдацiйну вартiсть та строк корисної 

експлуатацiї активу Компанiя переглядає на кiнець кожного фiнансового року. 

Облiковою одиницею бухгалтерського облiку основних засобiв прийнято об'єкт основних 

засобiв.  

Знос основних засобiв визнається у складi прибутку або збитку.  

 Класифiкацiю методiв амортизацiї i строкiв корисного використання основних засобiв 

встановлено по групах: 

 

Група Термiн  корисного використання Метод нарахування амортизацiї 

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

Сервери 2 прямолiнiйний 

Автотранспорт 5 прямолiнiйний 

Iншi 4 прямолiнiйний 

 Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються. 

 Знос полiпшень орендованих активiв нараховується протягом менш тривалого з двох 

строкiв: строку оренди або строку їх корисного використання, крiм випадкiв, коли  iснує 

об?рунтована  впевненiсть у тому, що  Компанiя отримає право власностi на вiдповiднi активи 

до кiнця термiну оренди. 

 Методи нарахування зносу, строки корисного використання та лiквiдацiйна вартiсть 

основних засобiв аналiзуються в кiнцi кожного фiнансового року та коригуються за 

необхiдностi. 

 Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом 

 Класифiкацiю методiв амортизацiї i строкiв корисного використання нематерiальних  

активiв встановлено по групах: 

Група Термiн  корисного використання Метод нарахування амортизацiї 

Права на використання програм для комп'ютерної технiки, на рiзнi бази даних, iнше програмне 

забезпечення. 5 прямолiнiйний 

Iншi нематерiальнi активи 5 прямолiнiйний 

Лiцензiя на впровадження страхової дiяльностi Не визначений Не нараховується 

 

5.2. Фiнансовi iнструменти.  

 

Фiнансовi iнструменти. 

 До фiнансових iнструментiв вiдносяться iнвестицiї в борговi та iншi цiннi папери, 

торговельна та iнша дебiторська заборгованiсть, грошовi та прирiвнянi до них кошти, позики, а 



також торговельна та iнша кредиторська заборгованiсть. 

 Всi угоди з купiвлi або продажу фiнансових активiв, визнаються на дату укладення угоди, 

або на дату, коли Компанiя приймає на себе зобов'язання купити або продати актив, згiдно з 

умовами договорiв.  

 Компанiя класифiкує свої фiнансовi активи при їх первiсному визнаннi. 

 Фiнансовi активи спочатку визнаються за iсторичною (первiсною) вартiстю. Справедлива 

вартiсть фiнансового iнструменту коригується на витрати на проведення операцiї, якi в 

подальшому вiдображуються у складi фiнансових результiв.  

 Подальша оцiнка фiнансових активiв залежить вiд їх класифiкацiї.  

 

Фiнансовi активи:  

фiнансовi активи, доступнi для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої 

вiдображаються у складi прибутку та збитку за перiод. До фiнансових активiв, доступних для 

продажу, якi оцiнюються Компанiєю за справедливою вартiстю, належать акцiї українських 

емiтентiв.  

iншi фiнансовi активи: 

- грошовi кошти та їх еквiваленти; 

- позики та дебiторська заборгованiсть; 

- активи перестрахування. 

 Фiнансовi активи, що переоцiнюються Компанiєю за справедливою вартiстю, 

вiдображаються в балансi у складi довгострокових фiнансових iнвестицiй за справедливою 

вартiстю, а змiни справедливої вартостi визнаються у складi прибутку та збитку за перiод. 

 

Дебiторська заборгованiсть за операцiями страхування, перестрахування та iнша дебiторська 

заборгованiсть 

 Позики та дебiторська заборгованiсть є не котируванi на активному ринку фiнансовi 

активи, що передбачають одержання фiксованих або тих, що можуть бути достовiрно 

визначеними, платежiв.  

 Дебiторська заборгованiсть за страховими послугами - це дебiторська заборгованiсть, що 

виникла в результатi реалiзацiї послуг Компанiї своїм страхувальникам, i є дебiторською 

заборгованiстю, що не призначена для перепродажу, облiковується за справедливою вартiстю 

(фактичною первiсною вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд зменшення корисностi).  

 Дебiторська заборгованiсть вiд перестраховикiв за страховими виплатами визнається у 

момент визнання кредиторської заборгованостi за вiдповiдними страховими виплатами. 

 Дебiторська заборгованiсть вiд страхових агентiв, брокерiв та посередникiв визнається за 

сумами премiй, отриманих ними та наданої звiтностi щодо цих премiй, але не переданих 

страховику до закiнчення звiтного перiоду. Премiї облiковуються до вiдрахування комiсiй, що 

сплачуються посередникам. 

 Компанiя створює резерв на покриття збиткiв вiд зменшеня корисностi, що ?рунтується  

на його оцiнцi понесених збиткiв вiдносно дебiторської заборгованостi вiд страхової дiяльностi, 

iншої дебiторської заборгованостi та iнвестицiй. Основними складовими цього резерву є окремо 

оцiнюваний збиток, що вiдноситься до окремих значних ризикiв, та збиток, що оцiнюється на на 

пiдставi iндивiдуального аналiзу кожного дебiтора.  

 До складу iнших фiнансових активiв належать грошовi кошти та їх еквiваленти, що 

включають кошти на поточних рахунках у банках, iнших рахунках в банках (депозитнi), грошовi 

кошти в касi Компанiї, грошовi кошти в "дорозi", якi вiльно конвертуються у певнi суми 

грошових коштiв i якi характеризуються незначним ризиком змiни їх вартостi.  

 До еквiвалентiв грошових коштiв Компанiя вiдносить кошти, розмiщенi на депозитних 

рахунках, термiн повернення яких на звiтну дату, не перевищує три мiсяцi. 

 

Припинення визнання. 



 Визнання фiнансового активу (або, частини фiнансового активу або частини групи 

аналогiчних фiнансових активiв) припиняється, якщо:  

- термiн дiї прав на отримання грошових потокiв вiд активу минув;  

- Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе 

зобов'язання по виплатi третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без 

iстотної затримки по "транзитнiй" угодi; i або (а) Компанiя передала практично всi ризики i 

вигоди вiд активу, або (б) Компанiя не передала, але й не зберiгає за собою, практично всi 

ризики i вигоди вiд активу, але передала контроль над цим активом.  

 

Знецiнення фiнансових активiв. 

 Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних свiдчень 

того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке 

свiдчення є, Компанiя визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.  

 До об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, 

iнше невиконання боржниками своїх зобов'язань, реструктуризацiя заборгованостi перед 

Компанiєю, зникнення активного ринку, тощо.  

На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового 

активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв 

вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в 

результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ 

"випадку понесення збитку"), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi 

майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.  

 

Фiнансовi зобов'язання. 

Компанiя може мати наступнi фiнансовi зобов'язання:  

дивiденди, що пiдлягають виплатi акцiонерам, 

кредиторська заборгованiсть; 

зобов'язання  за договорами страхування. 

Кредиторська заборгованiсть, пов'язанана зi страховою дiяльнiстю та зобов'язання  за 

страховими контрактами будуть розглянутi окремо. 

 Компанiя класифiкує свої фiнансовi зобов'язання при їх первiсному визнаннi. Оцiнка 

фiнансових зобов'язань здiйснюєтся за тими ж принципами що i оцiнка фiнансових активiв. 

 Кредиторська заборгованiсть за послуги - включає розрахунки з постачальниками та 

пiдрядниками за одержанi товарно-матерiальнi цiнностi, виконаннi роботи i наданi послуги, в 

тому числi з компанiями - перестраховиками i посередниками щодо продажу послуг Компанiї.  

 Iнша поточна кредиторська заборгованiсть - включає розрахунки за усiма видами 

платежiв до бюджету, включаючи податки з працiвникiв пiдприємства, розрахунки з 

пiдзвiтними особами, розрахунками за страхуванням, розрахунки за iншими операцiями, в тому 

числi розрахунки iз страхувальниками за виплатами страхових сум.  

Тестування на знецiнення фiнансових зобовя'зань Компанiя проводить аналогiчно тесту на 

знецiнення фiнансових активiв.  

 

Припинення визнання. Визнання фiнансового зобов'язання в балансi припиняється якщо 

зобов'язання погашено, анульовано або термiн його дiї минув.  

 Якщо фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим самим 

кредитором на суттєво iнших умовах, або якщо умови наявного зобов'язання значно змiненi, 

така замiна або змiни враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання i початок 

визнання нового зобов'язання, а рiзниця в їх балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi 

результати.  

 

Договори перестрахування  як фiнансовi iнструменти. 



 Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв  за договорами страхування  i отримує 

суми перестрахових вiдшкодувань у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Переданi 

ризики за договорами перестрахування, згiдно iз Законом України "Про страхування", не 

звiльняють Компанiю вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.  

Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують  страховi зобов'язання  Компанiї, 

на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. Одночасно, на 

кожну звiтну дату Компанiя  переглядає  частки перестраховикiв у страхових зобов'язаннях на 

предмет їх знецiння. Компанiя монiторить фiнансовий стан перестраховика.  Договорами 

перестрахування передбачено  надання  перестраховиком промiжної фiнансової звiтностi та 

iнших даних щодо платоспроможностi перестраховика. 

 Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є 

короткостроковою i оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ. 

 Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань забезпечує достовiрнiсть та 

спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Компанiї.  

 

5.3. Орендованi активи. 

 

 Оренда, за умовами  якої Компанiя приймає  практично  всi ризики i вигоди, пов'язанi з 

володiнням орендованими активами, класифiкується як фiнансова оренда. При первiсному 

визнаннi  орендований актив оцiнюється за сумою, що дорiвнює меншiй з двох вартостей: за 

справедливою вартiстю або  за  приведеною вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. 

 Iнша оренда є операцiйною орендою, i орендованi активи не визнаються у звiтi  про 

фiнансовий стан компанiї. 

 Платежi з операцiйної оренди визнаються  у прибутку або збитку за прямолiнiйним 

методом протягом перiоду дiї договорiв оренди. Заохочення, отриманi  за договорами оренди, 

визнаються як невiдємна частина загальних витрат за  орендою протягом перiоду дiї договорiв 

оренди. 

5.4. Резерви за зобов'язаннями та платежами 

 

 Резерви за зобов'язаннями та платежами визнаються, коли  Компанiя має поточне  

юридичне або конструктивне зобов'язання в результатi подiй, що сталися в минулому, коли 

iснує ймовiрнiсть того, що погашення зобов'язання  призведе до вiдтоку ресурсiв, що являють 

собою економiчнi вигоди, i коли iснує можливiсть з достатнiм  ступенем  точностi оцiнити 

суму зобов'язання. 

 

5.5. Операцiї страхування. 

 

Договори страхування  

Всi договори (контракти), укладенi Компанiєю вiдповiдно до отриманої лiцензiї на право 

здiйснення страхової дiяльностi, аналiзуються на предмет вiдповiдностi критерiям визнання 

договору страхування (страхового контракту)  МСФЗ 4, а саме: 

 чи є на початок дiї договору невизначенiсть (або  ризик) щодо хоча б одного з трьох моментiв: 

- ймовiрностi настання страхового випадку; 

- перiоду  його настання; 

- розмiру можливої компенсацiї не можна передбачити. 

Страховими договорами є такi, згiдно з якими одна сторона (страховик) приймає значний 

страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiсу), погодившись надати компенсацiю 

власниковi страхового полiсу, якщо виникне визначена непевна майбутня подiя (страховий 

випадок), що негативно вплине на власника страхового полiса.  Компанiя визначає, чи має 

страховий контракт значний страховий  ризик. Страховий ризик є суттєвим, якщо внаслiдок 

страхового випадку у Компанiї може виникати зобов'язання зi сплати суттєвих додаткових 



виплат. Датою визнання  факту прийняття страховиком страхового ризику  є дата сплати 

страхової премiї, якщо  iнше не передбачено  договором (контрактом) страхування. 

 З моменту класифiкацiї контракту як  страхового, його класифiкацiя  залишається 

незмiнною до припинення дiї контракту або виконання всiх прав та зобов'язань. 

 Контракти, згiдно з якими передача страхового ризику до  Компанiї вiд власника 

страхового полiса є несуттєвою, повиннi класифiкуватися як фiнансовi iнструменти. 

 Всi договори страхування, укладенi Компанiєю, мiстять суттєвий ризик i не мiстять 

вкладених деривативiв або iнших конструкцiй, що не вiдповiдають визначенню страхового 

контракту за МСФЗ. 

 

Страховi премiї 

 Валова сума премiй за договорами страхування життя  визнається як дохiд перiоду, до 

якого вона вiдноситься. Премiї вiдображаються у звiтностi з урахуванням комiсiй, належних до 

сплати посередникам та не включають податкiв та зборiв, якi їх стосуються. 

 Валова сума премiй за додатковими ризиками включає премiї за договорами страхування, 

укладеними протягом року, незалежно вiд того, чи вiдносяться вони повнiстю або частково до 

бiльш пiзнього облiкового перiоду. Премiї визнаються з урахуванням комiсiй, належних до 

сплати  посередникам без урахування податкiв на основi премiй. 

 

 Дiя договору страхування  може бути достроково припинена, якщо iснують об'єктивнi 

ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страховi премiї. 

Тобто, дострокове припинення дiї  страхових договорiв стосується переважно тих договорiв, 

умовами яких передбачена сплата страхових премiй на пiдставi графiку платежiв. У разi 

дострокового припинення дiї договору страхування, отриманi премiї вiдображаються у складi 

доходу, за винятком премiй, що пiдлягають сплатi на дату припинення дiї договору страхування. 

Виплати при розiрваннi договору страхування вiдображаються окремо вiд валової суми 

страхових премiй. 

 

Збитки 

 Чиста сума понесених збиткiв являє собою понесенi збитки, сплаченi протягом звiтного 

року, викупнi суми, якi  Компанiя сплачує  у разi добровiльного припинення  договору, 

страховi виплати, якi Компанiя сплачує в разi настання страхових випадкiв, а також змiну 

резерву збиткiв. 

 Резерв збиткiв являє собою сукупну суму оцiнки Компанiєю всiх витрат на 

вiдшкодування збиткiв, понесених, але не виплачених на будь-яку звiтну дату, включаючи як 

заявленi, так i не заявленi збитки, та вiдповiднi витрати, такi як внутрiшнi та зовнiшнi витрати на 

вiдшкодування збиткiв. Збитки оцiнюються шляхом аналiзу окремих збиткiв та створенням 

резерву належних виплат страхових сум. Резерв належних виплат страхових сум складається з 

резерву заявлених, але неврегульованих збиткiв та резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi. 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формується i його величина вважається рiвною 

нулю. Вимоги вигодонабувачiв за полiсами страхування життя у зв'язку зi смертю застрахованої 

особи або у зв'язку з достроковими припиненням договору вiдображається в облiку пiсля 

отримання вiдповiдних повiдомлень. Виплати по закiнченню термiну дiї контракту та ануїтетнi 

платежi вiдображаються в облiку, коли вони пiдлягають сплатi. Резерви за неврегульованими 

збитками не дисконтуються. 

 Очiкуванi вiдшкодування вiд перестраховикiв визнаються окремо як активи.  

Вiдшкодування вiд перестраховикiв оцiнюються  за методом, подiбним до оцiнки резерву 

збиткiв. 

 

Активи перестрахування 

 Компанiя укладає  договори перестрахування в ходi звичайної дiяльностi з метою 



обмеження потенцiйного чистого збитку шляхом диверсифiкацiї ризикiв. Активи, зобов'язання i 

доходи та витрати, що виникають у зв'язку з укладеними договорами перестрахування, 

подаються окремо вiд активiв, зобов'язань, доходiв та витрат, пов'язаних з вiдповiдними 

страховими договорами, так як договори перестрахування не звiльняють Компанiю вiд її прямих 

зобов'язань перед страхувальниками. 

 Премiї, переданi перестраховикам, визнаються в облiку як витрати у спосiб, що 

узгоджується з основою визнання премiй за вiдповiдними договорами страхування. 

 Активи  перестрахування оцiнюються на предмет iснування ознак  знецiнення на кожну 

звiтну дату. Актив вважається знецiненим, якщо iснують об'єктивнi ознаки, в результатi подiї, 

що мала мiсце пiсля їх первiсного визнання, що Компанiя  може не отримати всi суми належнi 

до сплати, i якщо iснує можливiсть  достовiрно оцiнити вплив такої подiї на суми, якi Компанiя  

може  отримати вiд перестраховика. 

 

Аквiзицiйнi витрати 

 Аквiзицiйнi витрати включають прямi витрати, такi як комiсiї, сплаченi страховим 

агентам i брокерам, та непрямi витрати, такi як адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з випуском 

полiсiв. 

Аквiзицiйнi витрати визнаються в тих перiодах, в яких вони понесенi. 

 

Тест адекватностi зобов'язань 

 На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює тест адекватностi зобов'язань з метою 

визначення того, чи є адекватними страховi резерви. Величина зобов'язань  коригується, якщо  

вона є недостатньою для того, щоб забезпечити майбутнi вигоди та витрати. Для проведення 

тесту адекватностi зобов'язань використовуються найбiльш достовiрнi поточнi оцiнки всiх 

майбутнiх грошових потокiв за договорами страхування та вiдповiдних витрат, таких як витрати 

на вiдшкодування збиткiв, iнвестицiйного доходу вiд активiв, що покривають резерви.  

Будь-який виявлений дефiцит вiдображається у прибутку або збитку шляхом створення 

технiчного резерву по ризиках, що залишилися. Збитки вiд знецiнення в результатi тесту 

адекватностi зобов'язань можуть бути сторнованi у майбутньому тiльки у випадку вiдсутностi 

знецiнення. 

 

Дебiторська та кредиторська заборгованiсть за операцiями страхування 

 Суми дебiторської та кредиторської заборгованостi за договорами страхування та 

перестрахування, за розрахунками  зi страховими посередниками є фiнансовими  

iнструментами та  включаються до складу дебiторської та кредиторської заборгованостi за 

операцiями страхування. 

 

Страховi резерви 

 Страховi резерви включають резерв довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) та 

резерв належних виплат страхових сум. 

 

Резерв довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) 

 До складу довгострокових зобов'язань (математичних  резервiв) входять резерви 

нетто-премiй та резерви бонусiв. Для  розрахунку математичних резервiв Компанiя 

використовує актуарний метод оцiнки загальної суми зобов'язань з виплат окремо за кожним 

договором страхування життя. Цей метод припускає облiк очiкуваних грошових потокiв 

страхових премiй та виплат за страховими випадками. Цi грошовi потоки дисконтуються за 

допомогою ставки дисконтування, яка є частиною базису розрахунку резервiв зi страхування 

життя. Резерв бонусiв розраховується як сучасна актуарна вартiсть додаткових зобов'язань, 

прийнятих Страховиком у вiдповiдностi до законодавства за результатами нарахованого та 

розподiленого додаткового iнвестицiйного доходу за всiма чинними договорами страхування. 



 

Резерви належних виплат страхових сум 

 Резерв належних виплат страхових сум складається з резерву заявлених, але не 

врегульованих збиткiв та може включати пов'язанi з ними очiкуванi витрати на вiдшкодування 

збиткiв. Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формується. 

 

5.6. Iншi активи 

 

Iншi активи вiдображаються  за первiсною вартiстю  за вирахуванням збиткiв вiд зменшення 

корисностi у разi їх наявностi. 

 Компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням страхової дiяльностi, а саме 

вiдсотки за депозитними договорами.  

Iнший дохiд визнається, коли є упевненiсть, що Компанiя отримає економiчнi вигоди вiд 

проведених операцiй i розмiр доходу можна достовiрно визначити. Дохiд визнається за 

вирахуванням витрат на його отримання в тому перiодi, в якому проведена операцiя. 

Частки  страхових виплат та вiдшкодувань,  компенсованi перестраховиками, зменшують 

нараховану валову суму  страхових виплат та страхових вiдшкодувань. 

 

5.7. Iншi зобов'язання 

 

 Iншi зобов'язання вiдображаються за вартiстю придбання. 

Компанiя несе витрати на здiйснення основної  операцiйної дiяльностi, а також iншi витрати, 

якi не пов'язанi iз надання послуг зi страхування. 

Витрати признаються в звiтi про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутнiх 

економiчних вигодах, пов'язаних iз зменшенням активу або збiльшенням зобов'язання, якi 

можуть бути достовiрно оцiненi. 

Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток на основi безпосереднього зiставлення мiж 

понесеними витратами i прибутками за конкретнмих статтями доходiв 

Витрати визнаються в звiтi про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють великi 

майбутнi економiчнi вигоди, або коли майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або 

перестають вiдповiдати вимогам визнання активу в звiтi про фiнансовий стан. 

 

5.8. Зобов`язання за пенсiйними програмами  

 

 Компанiя нараховує та сплачує єдиний соцiальний внесок  у вiдповiдностi  до вимог 

законодавства України. 

Компанiя не є учасником iнших пенсiйних програм. 

 

5.9. Зобов`язання за виплатами працiвникам 

 

Компанiя не здiйснює iнших виплат працiвникам, нiж виплати iз заробiтної плати та виплат, що 

прирiвнюються до заробiтної плати, та не має iнших обов'язань перед персоналом за виплатами. 

 

5.10. Податок на прибуток 

 

 Поточнi витрати на сплату податку з основної дiяльностi розраховуються згiдно вимог 

українського податкового законодавства. 

 Для цiлей фiнансової звiтностi  поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на 

суми вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою 

вартiстю активiв та зобов'язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування.   Такi 

коригування приводять, за  необхiдностi, до  вiдображення у звiтностi вiдстрочених  



податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань. 

 Для визначення витрат з податку за основною дiяльнiстю, а також з податку на прибуток 

вiд iншої дiяльностi, застосовується метод розрахунку зобов'язань по звiту про фiнансовий стан. 

Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi 

очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових 

рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована. 

 Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть 

того, що майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених 

податкових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Товариство переоцiнює 

невизнанi вiдстроченi податковi активи. Товариство визнає ранiше не визнаний вiдстрочений 

податковий актив тiльки в частинi, в якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi 

майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Товариство зменшує балансову 

вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової 

реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках. 

 У груднi 2010 року в Українi був прийнятий Податковий кодекс, який дiє з сiчня 2011 

року, а в частинi податку на прибуток пiдприємств - з  1 квiтня 2011 року. Новий Податковий 

кодекс передбачає, крiм iншого, зближення бухгалтерського та податкового облiкiв. 

 Для розрахунку податку на прибуток  вiд страхової дiяльностi застосовувались наступнi 

ставки податку на прибуток: 

з 1 квiтня 2011 року по 31 грудня 2012 року 

- 3% вiд доходу у виглядi суми страхових платежiв (страхових внескiв, страхових премiй), 

отриманих (нарахованих) страховиками-резидентами за договорами страхування, 

спiвстрахування та перестрахування ризикiв на територiї України або за її межами; 

- 0% за довгостроковими договорами страхування (за визначенням, наведеним у Податковому 

кодексi). 

з 1 сiчня 2013 року по 31 грудня 2014 року 

- змiнами, внесеними Законом № 5412 до ст. 156 Податкового кодексу, закрiплено дiючу 

систему оподаткування страховикiв, тобто ставка податку на прибуток з "валових премiй" 

становила 3 % (за довгостроковими договорами страхування життя - 0%).  

У цiлях оподаткування до доходiв вiд страхової дiяльностi разом зi страховими премiями за 

договорами страхування, перестрахування i спiвстрахування (зменшеними на перестрахувальнi 

платежi) включено низку iнших страхових доходiв, нарахованих страховиком при здiйсненнi 

страхової дiяльностi. 

До таких доходiв, зокрема, включено: 

o суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування, 

спiвстрахування, перестрахування; 

o доходи вiд реалiзацiї права регресної вимоги страховика до страхувальника або iншої особи, 

вiдповiдальної за заподiянi збитки, в частинi перевищення над виплаченими страховими 

вiдшкодуваннями; 

o суми винагород, нарахованих страховиком за надання ним послуг сюрвейєра, 

аварiйногокомiсара та аджастера, страхового брокера та агента; 

o суми повернення частки страхових платежiв за договорами перестрахування у разi їх 

дострокового припинення; 

o винагороди i тантьєми за договорами перестрахування, тощо. 

      Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовувалися  наступнi 

ставки податку на прибуток: 

з 1 сiчня 2012 року до 31 грудня 2012 року 21 %; 

з 1 сiчня 2013 року до 31 грудня 2013 року 19 %; 

з 1 сiчня 2014 року  до 31 грудня 2017 року 18 %. 

 З 01.01.2015 року до Податкового кодексу внесено  суттєвi змiни щодо  оподаткування 

прибутку вiд страхової дiяльностi. Страховi компанiї було переведено на загальну систему 



оподаткування за ставкою 18% i також залишено, як складову частину податку на прибуток,  

податок на доходи вiд надходжень страхових премiй за ставкою 3%. Тобто, страховi премiї за 

договорами страхування фактично оподатковуються двiчi: за ставкою 3% (договори, якi не 

пiдпадають пiд визначення  довгострокових договорiв страхування життя за визначенням 

Податкового кодексу) вiд валового надходження страхових премiй  та за ставкою 18% у складi 

загального доходу вiд реалiзацiї страхових послуг. Оцiнка вiдстрочених податкових активiв i 

зобов'язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, i базувалась на iнформацiї, 

яка була в його розпорядженнi на момент складання цiєї фiнансової звiтностi. На 31 грудня 2017 

року  вiдкладенi податковi активи та вiдкладенi податковi зобов'язання  прийнятi рiвними  

нулю. 

5.11. Операцiї в iноземнiй валютi 

 

 Операцiї в iноземних  валютах перераховуються у гривнi за курсами обмiну, що дiють на 

дату здiйснення операцiї. Монетарнi активи та зобов'язання, що номiнованi в iноземних валютах 

на звiтну дату, перераховуються у гривнi за курсом обмiну, що дiє на цю дату. Прибутки  або 

збитки вiд курсових рiзниць по монетарних статтях є рiзниця мiж амортизованою вартiстю у 

функцiональнiй  валютi на початок перiоду, скоригованою з урахуванням ефективного вiдсотка 

та платежiв за перiод, та амортизованою вартiстю в iноземнiй валютi, перерахованiй за курсом 

обмiну на кiнець звiтного перiоду. Курсовi рiзницi, що виникають при  перерахуваннi, 

визнаються у прибутку або збитку. Немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною 

собiвартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за курсом обмiну, що дiє на дату операцiї. 

 Управлiнський персонал вважає, що офiцiйнi курси НБУ надають найкращi наближення 

до поточних обмiнних курсiв, що дiють на звiтну дату. Тобто, при пiдготовцi  цього 

фiнансового звiту  керiвництво застосовує офiцiйнi курси  НБУ, отриманi з офiцiйно 

опублiкованих джерел для перерахунку операцiй i залишкiв в iноземнiй валютi. 

Курси обмiну  гривнi, якi були використанi при пiдготовцi цiєї звiтностi наступнi: 

Валюта 31 грудня 2017 р. 31 грудня 2016 р. 

Долар США 28,067223 27,190858 

Євро 33,495424 28,422604 

Банкiвськi метали, золото 36234,7850 31158,0040 

 

 

5.12.  Iншi положення облiкової полiтики. Вплив змiни облiкової полiтики.  

 

Вплив змiни облiкової полiтики на подїї i операцiї, що вiдбуваються (вiдбувались) в Компанiї. 

 Доцiльнiсть змiни того чи iншого положення облiкової полiтики Компанiї 

встановлюється у разi:  

- змiн статутних вимог (тобто при внесеннi змiн до статуту Компанiї);  

- змiн  та доповнень до МСФЗ; 

- змiни забезпечать достовiрнiше вiдображення подiй або операцiй у фiнансовiй звiтностi 

Компанiї.  

 Вплив змiни облiкової полiтики на подiї й операцiї минулих перiодiв Компанiя 

вiдображає у звiтностi шляхом:  

- коригування сальдо нерозподiленого прибутку на початок звiтного року;  

- повторного надання порiвняльної iнформацiї стосовно попереднiх звiтних перiодiв. 

 Змiна облiкової полiтики, вибiр вiдображення впливу змiни на облiкову полiтику 

Компанiя розкриває й обгрунтовує у примiтках до фiнансової звiтностi за поточний звiтний 

перiод. 

Облiкова полiтика застосовується Компанiєю щодо подiй i операцiй з моменту їх виникнення.  

Не є змiною облiкової полiтики встановлення облiкової полiтики для:  

- подiй або операцiй, якi вiдрiзняються за змiстом вiд попереднiх подiй або операцiй;  



- подiй або операцiй, якi не вiдбувались ранiше. 

 Якщо неможливо розрiзнити змiну облiкової полiтики та облiкових оцiнок, то це 

розглядається i вiдображається як змiна облiкових оцiнок. 

Не є змiною облiкової полiтики Компанiї змiна визначення облiкових оцiнок. 

 Облiкова оцiнка - це попередня оцiнка, яка використовується Компанiєю з метою 

розподiлу витрат i доходiв мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Вона може бути переглянута, 

якщо змiнюються обставини, на яких вона грунтувалася, або отримано додаткову iнформацiю. 

Змiни облiкових оцiнок впливають тiльки на майбутнє i не стосуються минулого.  

 Наслiдки змiн в облiкових оцiнках Компанiя включає до тiєї статтi звiту про фiнансовi 

результати, яка ранiше застосовувалась для вiдображення доходiв або витрат, пов'язаних з 

об'єктом такої оцiнки, в тому перiодi, в якому вiдбулася змiна, а також в наступних перiодах, 

якщо змiна впливає на цi перiоди.  

 Внесення змiн до облiкової полiтики, що стосуються майбутнiх перiодiв, застосовуються 

з початку нового звiтного перiоду, i оформлюється вiдповiдним наказом про внесення змiн до 

облiкової полiтики Компанiї.  

 У випадках, коли Компанiя розпочинає здiйснювати новi операцiї, або у випадку змiн 

окремих законодавчих норм, введення положень з облiку щодо яких Компанiя  не могла 

передбачити заздалегiдь, змiни в облiкову полiтику можуть бути внесенi протягом вiтного 

перiоду (року) i застосовуватися Компанiєю з дати затвердження таких змiн.  

 Керiвництво Компанiї вважає, що декларуючи  перехiд до складання  фiнансової 

звiтностi Компанiї за МСФЗ з 01.01.2012 року  та керуючись  Законом  № 3332 - Закон 

України вiд 12.05.2011 р. № 3332-VI "Про внесення змiн до Закону України "Про 

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" для складання фiнансової звiтностi та 

консолiдованої фiнансової звiтностi Компанiя у звiтному перiодi  здiйснювала вiдповiднi 

послiдовнi процедури iз  застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (за текстом 

- МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону про бухгалтерський облiк та офiцiйно оприлюдненi 

на офiцiйному сайтi Мiнфiну України (www.minfin.gov.ua). 

 

6. IСТОТНI ОБЛIКОВI СУДЖЕННЯ. ОЦIНКИ I ПРИПУЩЕННЯ  

 

 При пiдготовцi фiнансової звiтностi згiдно з  МСФЗ керiвництво Компанiї  повинно 

робити оцiнки та припущення , якi мають вплив  на вiдображенi суми активiв та зобов'язань , 

розкриття умовних активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно з  

МСФЗ та вiдображенi суми доходiв та витрат протягом звiтного перiоду. Фактичнi результати 

можуть  вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, покладенi в основу припущення, постiйно 

переглядаються.  Змiни бухгалтерських оцiнок визнаються у тому перiодi, в якому вони 

вiдбуваються, а також  в iнших майбутнiх перiодах. 

 

Зобов'язання за договорами страхування (страховi резерви) 

 Оцiнка зобов'язань за договорами страхування життя  потребує застосування 

професiйного судження та є суттєвою облiковою оцiнкою у фiнансовiй звiтностi  Компанiї. 

 Зобов'язання за договорами  страхування життя базуються  або на поточних 

припущеннях, або на припущеннях, встановлених на початку термiну договору, що 

вiдображають найкращу оцiнку на цей час i збiльшуються з запасом на ризик i несприятливi 

вiдхилення.  

 Метод розрахунку резервiв та базис розрахунку обранi Товариством так, щоб виконання 

зобов'язань за договорами страхування було можливе за рахунок сформованих страхових 

резервiв, очiкуваних передбачених договорами наступних страхових внескiв та доходiв вiд 

розмiщення страхових резервiв.  

 Страховi резерви Компанiї подiляються на резерви довгострокових зобов'язань 

(математичнi резерви) та резерви належних виплат страхових сум. 



 

Резерви довгострокових зобов'язань (математичнi резерви) 

 Розрахунок математичних резервiв здiйснюється окремо за кожним чинним на звiтну 

дата договором страхування з урахуванням темпiв зростання iнфляцiї, якщо це передбачено 

договором. З метою розрахунку резерву по окремому договору Товариство здiйснює розрахунок 

резервiв за кожною застрахованою особою (якщо ризики, пов'язанi з рiзними застрахованими 

особами, можуть бути вiдокремленi) та по кожному страховому ризику, передбаченому у 

договорi страхування. Загальний розмiр математичного резерву дорiвнює сумi резервiв, 

розрахованих окремо за кожним договором. Математичнi резерви розраховуються у тих 

валютах, в яких Товариство несе вiдповiдальнiсть за своїми страховими зобов'язаннями. З 

метою розрахунку загальної суми резервiв здiйснюється перерахунок розмiрiв усiх резервiв, 

сформованих у вiдповiдних валютах страхування, в нацiональну валюту України за офiцiйним 

курсом НБУ на дату розрахунку страхових резервiв. Товариство здiйснює перерахунок резервiв 

на кiнець кожного кварталу. 

 

Резерви належних виплат страхових сум 

 Резерв належних виплат страхових сум складається з резерву заявлених, але не 

врегульованих збиткiв (РЗНЗ) та резерву збиткiв, що виникли, але не заявленi. 

 Розрахунок резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв (РЗНЗ) здiйснюється за 

кожною застрахованою особою окремо.  

 РЗНЗ є оцiнкою грошових зобов'язань Компанiї щодо страхових випадкiв, що мали мiсце 

у звiтному або звiтних перiодах, що передують йому, але не були виконанi або виконанi не 

повнiстю на звiтну дату.  

 Величина РЗНЗ визначається у сумарному розмiрi несплачених на звiтну дату грошових 

сум, щомають бути виплаченi: 

а) у зв'язку iз страховими випадками, про факт настання яких заявлено в установленому 

законодавством та договором порядку; 

б) при настаннi термiнiв здiйснення виплат ануїтету, за якими (термiнами) згiдно з умовами 

договору не вимагається заява на виплату; 

в) у зв'язку з достроковим припиненням дiї договору або iз змiнами умов договору; 

г) у  зв'язку  з  настанням страхового випадку,  який стався протягом звiтного перiоду або 

попереднiх перiодiв,  коли про  факт дожиття застрахованої особи не було заявлено на звiтну 

дату. 

 Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi, не формується, i його величина вважається 

рiвною нулю. 

 

  Всi договори страхування пiдлягають  тестуванню зобов'язань на адекватнiсть, що 

вiдображає кращу поточну оцiнку керiвництвом майбутнiх грошових потокiв. Зобов'язання  за 

договорами страхування життя наведенi у Примiтцi 8.6 Страховi резерви. 

 

Оцiнка фiнансових iнвестицiй 

Справедлива вартiсть iнвестицiй в  ПАТ " ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС" 

Управлiнський персонал оцiнює справедливу вартiсть iнвестицiй в ПАТ "ЗНВКIФ 

"БРОКБIЗНЕС" на основi моделi  дисконтованої вартостi грошових потокiв та методу доданої 

економiчної вартостi, що включає ряд припущень. При визначеннi  справедливої вартостi 

використовується ставка дисконтування, визначена з урахуванням ризикiв емiтента.  

Для оцiнки справедливої вартостi Компанiя використовує по мiрi можливостi данi, отриманi з 

вiдкритих ринкових джерел. У разi нашого емiтента  справедлива вартiсть  розглядається за  

iєрархiєю 3 рiвня - вхiднi данi щодо активу, якi не ?рунтуються на наявних ринкових даних. В 

звязку з продажем Компанiєю 78% акцiй ПАТ "ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС", що належали Компанiї, 

та у звязку з наявнiстю Угоди про намiри купiвлi-продажу залишку акцiй ПАТ "ЗНВКIФ 



"БРОКБIЗНЕС" протягом 1 кварталу 2018 року, оцiнка справедливої вартостi iнвестицiй в  ПАТ 

"ЗНВКIФ "БРОКБIЗНЕС" на дату балансу визначена на основi вартостi майбутнiх грошових 

потокiв (Примiтка 8.2 Фiнансовi iнвестицiї та Примiтка 14 Подiї пiсля звiтної дати). 

 

Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй 

У складi  iнвестицiй, що облiковуються за справедливою вартiстю, облiковується частка в 

статутному капiталi  наступної  компанiї: 

 - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК", 

резидент України, доля участi становить на 31.12.2017 р. - 26,34%.  

Для облiку вказаної нвестицiї  Компанiя керується вимогами щодо iнвестицiй в асоцiйованi 

компанiї, в зв'язку з цим компанiя облiковує вказанi iнвестицiї вiдповiдно до МСБО 28  у 

категорiї за справедливою вартiстю.  Згiдно з методом участi в капiталi, iнвестицiя в 

асоцiйоване пiдприємство первiсно визнається за собiвартiстю i згодом її балансова вартiсть 

збiльшується або зменшується для визнання частки Компанiї в прибутку або збитку об'єкта 

iнвестування пiсля дати придбання. Частка Компанiї в прибутку або збитку об'єкта iнвестування 

визнається в прибутку або збитку Компанiї. 

 

Можливiсть знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

 Нестабiльнiсть економiчної ситуацiї в Українi, продовження девальвацiї української 

гривнi, призводять  до суттєвої невизначеностi оцiнок щодо можливостi вiдшкодування 

депозитiв, коштiв на поточних рахунках та еквiвалентiв грошових коштiв у банкiвських 

установах.  Тобто, у разi, якщо  банки не зможуть повернути Компанiї грошi та їх еквiваленти 

та кошти по депозитах пiсля 31 грудня 2017 року, необхiдно буде вiдобразити в облiку додатковi 

збитки вiд знецiнення. Тому Компанiя свiдомо використовує бiльш короткi  термiни депозитних  

вкладiв, навiть за умови втрати  можливого додаткового доходу та оцiнює справедливу вартiсть  

грошових кошiв та їх еквiвалентiв за їх теперiшньою вартiстю. 

 

Створення поточних забезпечень 

 Компанiя  створює  наступнi  забезпечення, якi класифiкує як поточнi та якi можна 

досить точно оцiнити: 

- Резерв  пiд забезпечення виплат вiдпусток. 

 

7. НОВI СТАНДАРТИ ТА ТЛУМАЧЕННЯ 

 

 Перехiд на новi та переглянутi стандарти. 

 Опублiкованi окремi новi стандарти та тлумачення з 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати 

Компанiя у звiтному перiодi не застосовувала, застосуватиме їх з початку їх обов'язкового 

застосування.  

 

? МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти".  

 Набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 р. або пiсля 

цiєї дати. Товариство буде застосовувати новий стандарт з 01 сiчня 2018 року. МСФЗ (IFRS) 9 

не змiнює загальнi принципи облiку, Компанiя не очiкує значного впливу внаслiдок 

застосування МСФЗ (IFRS) 9.  

 

? МСФЗ (IFRS) 15 "Дохiд вiд договорiв з клiєнтами".  

 МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року. Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка 

визнається у сумi, що вiдбиває вiдшкодування, право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн 

на передачу товарiв або послуг покупцю. Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi 

вимоги МСФЗ до визнання виручки. Набирає чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що 

починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Компанiя планує застосування даного 



стандарту з 1 сiчня 2018 року до облiку виручки вiд надання iнших послуг, крiмстрахових i не 

очiкує значного впливу на фiнансову звiтнiсть.  

 

? МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда".  

 13 сiчня 2016 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувалановий стандарт. Початок 

обов'язкового застосування в фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. 

Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Цей стандарт докорiнно змiнює облiк у 

орендарiв. Вiн зобов'язує вiдображати активи i зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Згiдно 

МСФЗ (IFRS) 16 оренднi зобов'язання розраховуються як дисконтування вартостi майбутнiх 

орендних платежiв, а активом є право користуння орендованого майна (right-of-useasset (ROU)), 

зникає визначення "операцiйна оренда". В подальшомуактиви ROU облiковуються вiдповiдно 

МСБО 16 "Основнi засоби", МСБО 36 "Зменшення корисностi активiв", а отже в звiтi про 

прибутки i збитки у орендаря будуть вiдображатися витрати з амортизацiї, фiнансовi витрати з 

оренди, а також можливi збитки вiд знецiнення активу ROU. Згiдно МСФЗ 16 будь-яка оренда 

для орендатора - це операцiя фiнансування. Очiкується збiльшення активiв i пасивiв в 

бухгалтерському балансi. Змiни торкнуться характеру витрат i моделi визнання. Новий стандарт 

вплине майже на всi фiнансовi показники: спiввiдношення власного i позикового капiталу, 

коефiцiєнт поточної лiквiдностi, оборотнiсть активiв, коефiцiєнт покриття. МСФЗ 16 Компанiя 

застосує з початку обов'язкового застосування.  

 

? МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування".  

 18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублiкувалановий стандарт, який присвячений 

облiку договорiв страхування, - МСФЗ (IFRS) 17 "Договори страхування". Початок 

обов'язкового застосування в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. 

Дострокове застосування цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рiвнi умови 

страховикiв, якi звiтують за МСФЗ, що надасть можливiсть користувачам оцiнити фiнансову 

стiйкiсть страховикiв.  

 МСФЗ 17 приходить назамiну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 роцi як тимчасовий 

стандарт. Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компанiям вести облiк 

договорiв страхування з використанням нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку, 

внаслiдок чого отримано безлiч рiзних пiдходiв щодо облiку договорiв трахування. Як 

результат, iнвесторам стало важко порiвнювати та зiставляти фiнансовi показники компанiй мiж 

собою. 

 Новий стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порiвняння", що створена 

МСФЗ 4. 

  МСФЗ 17 визначає, що всi договори страхування враховуватимуться в узгодженому 

порядку, а це буде корисним як iнвесторам, так i страховим компанiям. Страховi зобов'язання 

враховуватимуться з використанням поточної (currentvalues), а не первiсної вартостi 

(historicalcost), як було ранiше. Iнформацiя регулярно оновлюватиметься, надаючи бiльш 

корисну iнформацiю для користувачiв фiнансової звiтностi. 

 Цей  МСФЗ не розмiщено на сайтi Мiнiстерства фiнансiв України. При складання 

звiтностi за 2017 Товариство  застосовувало МСФЗ 4 "Страховi контракти". 

Щорiчнi удосконалення МСФЗ 

Данi поправки вступили в силу для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 р.  

 

? "Iнiцiатива з розкриття. Поправки до МСБО (IAS) 7)".  

 Зазначеним документом вносяться доповнення (пункти 44A-44E) до МСБО 7 "Звiт про 

рух грошових коштiв" щодо розкриття iнформацiї про зобов'язання, обумовленi фiнансовою 

дiяльнiстю. Цi змiни застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або 

пiсля цiєї дати, при цьому було традицiйно дозволено дострокове застосування. 

 Тепер в звiтi необхiдно вказувати: 



- змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi;  

- змiни в результатi отримання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та 

iншими бiзнесами.  

 

 Поправки стосуються тих зобов'язань, грошовi потоки за якими класифiкованi в звiтi про 

рух грошових коштiв як потоки вiд фiнансової дiяльностi. Вимоги про розкриття застосовуються 

також i щодо змiн у фiнансових активах (наприклад, активах, якi хеджують зобов'язання, 

обумовленi фiнансовою дiяльнiстю) в разi, якщо мали мiсце або майбутнi грошовi потоки за 

такими фiнансовими активами будуть включенi до складу грошових потокiв вiд фiнансової 

дiяльностi.  

 Мета внесених в МСФЗ (IAS) 7 змiн - полiпшити якiсть iнформацiї, що представляється 

для iнвесторiв.  

 Один iз способiв виконання вимоги до розкриття iнформацiї полягає в поданнi звiрки мiж 

залишками зобов'язань, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, на початок i кiнець перiоду, що 

розкриваються в звiтi про фiнансовий стан, включаючи їх змiни. Хоча цей спосiб i 

рекомендований стандартом, вiн може бути замiнений iншим, бiльш вiдповiдним, з позицiї, що 

звiтує. Головне, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли зв'язати статтi, включенi в звiрку, зi 

звiтом про фiнансове становище i звiтом про рух грошових коштiв.  

 Важливо показати змiни в зобов'язаннях, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, окремо 

вiд змiн в iншi активи i зобов'язання. Ретроспективно вимога не застосовується i за порiвняльний 

перiод iнформацiя не приводиться. Данi поправки Товариство використало  для вiдповiдного 

розкриття у примiтках 8.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти. 

 

? МСБО (IAS) 12 "Визнання вiдстрочених податкових активiв по нереалiзованих збитках" 

 Комiтет МСФО запропонував поправки до МСФЗ (IAS) 12, якi уточнюють визнання 

вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзацiйних збиткiв, пов'язаних з борговими 

iнструментами, що оцiнюються за справедливою вартiстю (п. 29А МСФЗ (IAS) 12).  

Стандарт доповнений iлюстрацiєю того, як в результатi зниження справедливої вартостi 

фiнансового iнструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає вiд'ємна 

податкова рiзниця. Адже при продажу або погашеннi такого активу органiзацiя отримає 

вирахування для цiлей оподаткування в розмiрi номiнальної (а не справедливої) вартостi активу 

i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений податковий актив.  

 Однак слiд враховувати обмеження мiсцевого податкового законодавства, а саме:  

- чи можна повнiстю зарахувати збиток протии оподатковуваного прибутку за такими 

операцiями;  

- чи є обмеження по залiку збиткiв за видами доходiв.  

 

 При наявностi зазначених вище обмежень їх слiд мати на увазi при оцiнцi тимчасової 

податкової рiзницi.  

 Потрiбно оцiнити, наскiльки ймовiрним є те, що актив буде реалiзований (використаний) 

за цiною, що перевищує його балансову оцiнку. Наприклад, органiзацiя планує тримати 

фiнансовий актив до його повного погашення та отримати належнi за нього грошовi потоки. В 

цьому випадку тимчасова рiзниця зараховується. Якщо ж актив планується продати на ринку з 

урахуванням знецiнення i прийняти збиток за первiсним придбання неможливо, то вiд'ємна 

рiзниця не визнається.  

 Нова редакцiя МСФЗ (IAS) 12 вимагає врахувати ймовiрнiсть отримання достатнього 

оподатковуваного прибутку, що стосується того ж самого податкового органу та тiєї ж самої 

органiзацiї, проти яких можна визнавати тимчасовi рiзницi. Це важливий аспект при складаннi 

консолiдованої звiтностi групи. 

 Змiни обов'язковi до застосування з 2017 року i можуть застосовуватися ретроспективно 

вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 8 "Облiкова полiтика, змiни в облiкових оцiнках та помилки".  



 

 Очiкується, щоданi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

 

? МСФЗ (IFRS) 2 "Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй"  

 

 Цi поправки були опублiкованi 20 червня 2016 р. i вступають в силу починаючи для 

звiтних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2018 р. i пiзнiше.  

 Затвердженi поправки стосуються трьох аспектiв i уточнюють окремi умови та ситуацiї, 

що виникають при виплатах, заснованих на пайових iнструментах компанiї. Всi три поправки 

були ранiше вже обговоренi Комiтетом з iнтерпретацiй мiжнародної фiнансової звiтностi.  

 Перша поправка присвячена облiкувпливу умов вступу в права по платежах на основi 

акцiй з розрахунком грошовими коштами. Цiєю поправкою СМСФО уточнює, що для облiку 

ефекту умов вступу в пайовi права при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком 

грошовими коштами необхiдно застосовувати тi ж самi методи, як i при оцiнцi платежу, 

заснованого на акцiях, з розрахунком пайовими iнструментами. Зобов'язання має оцiнюватися 

на пiдставi найкращої оцiнки ймовiрностi виконання неринкових умов надання опцiону на дату 

набрання права. 

 Друга поправка стосується питань класифiкацiї операцiйпо платежах на основi акцiй, 

розрахунок з якими здiйснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана 

поправка вносить виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконаннi нетто-розрахунку, 

дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два компоненти.  

 Третя поправка уточнює облiк змiн перiоду i умов платежу на основi акцiй, при яких 

операцiя з виплатою грошовими коштами перекласифiкується в операцiю з виплатою пайовими 

iнструментами. Оскiльки попередня редакцiя МСФЗ (IFRS) 2 не мiстила вказiвок щодо 

вiдображення подiбних модифiкацiй, що призводило до певної рiзноманiтностi при пiдготовцi 

фiнансової звiтностi, то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифiкацiї угоди про виплату, 

заснованої на акцiях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облiк як виплати з 

розрахунком пайовими iнструментами.  

 Є деякi особливостi першого застосування опублiкованих поправок: компанiї 

вiльняються вiд пiдготовки порiвнянної iнформацiї, але можливо i ретроспективне застосування, 

якщо воно вибирається для всiх трьох поправок вiдразу. Очiкується, що данi поправки не 

зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї.  

 

? IFRS 10 та IAS 28 Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими 

пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi.  

  

 Данi поправки не мають впливу на фiнансову звiтнiсть Компанiї за 2017 рiк.  

 

8.  РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКIВ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ТА IНШI  ПОЯСНЕННЯ 

 

8.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти 

Грошовi кошти та їх еквiваленти  на 31 грудня представленi наступним чином:  

          тис.грн. 

 2017 рiк 2016 рiк 

Кошти на поточних рахунках та кошти в касi 868 504 

Короткостроковi депозити 2800 2450 

Еквiваленти грошових коштiв 712 606 

Всього  грошових коштiв та їх еквiвалентiв до нарахування  резерву пiд знецiнення 4380

 3560 

Резерв пiд знецiнення грошових коштiв та їх еквiвалентiв - - 

Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 4380 3560 



8.1.1.   Короткостроковi депозити в банках 

тис. грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. За рiк, що закiнчився 31.12.16 р. 

UAH  2800 2450 

USD  - - 

EUR  - - 

XAU 19,66/712 19,43/606 

Всього  3512 3056 

 

8.1.2.   Грошовi кошти на поточних рахунках 

тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. За рiк, що закiнчився 31.12.16 р. 

UAH  815 459 

USD  0 0 

EUR  1,6/53 1,6/45 

XAU 0 0 

Всього  868 504  

 

8.1.3.  Грошовi кошти  в дорозi  

тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. За рiк, що закiнчився 31.12.16 р. 

UAH  0 0 

USD  0 0 

EUR  0 0 

XAU 0 0 

Всього  0 0 

 

8.1.4.  Грошовi кошти  в касi  

тис.  грн. 

Валюта За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. За рiк, що закiнчився 31.12.16 р. 

UAH  0 0 

USD  0 0 

EUR  0 0 

Всього  0 0 

 

Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо депозитiв в банках за кредитною якiстю на 

основi рейтингiв за нацiональною шкалою, наданих рейтинговим агентством "Кредит-Рейтинг". 

  тис.грн. 

 За рiк, що закiнчився 31.12.17 р. За рiк, що закiнчився 31.12.16 р. 

Не простроченi i не знецiненi  3512 3056 

- рейтинг uaA- та вище 3082 2456 

- рейтинг uaBBB 430 600 

- рейтинг uaBB 0 0 

не мають рейтинг за нац.шкалою 0 0 

Всього депозитiв в банках  3512 3056 

 

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

у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України, iнвестицiйний рейтинг яких 

вiдповiдає регуляторним вимогам. 

Протягом 2017 року процентна ставка за банкiвськими депозитами в гривнях складала 10%-18 % 

рiчних в залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв. Процентна ставка за 



депозитами в золотi складала 1%. 

Компанiя  складає звiт  про рух грошових коштiв  за прямим методом вiдповiдно з вимогами 

МСБО 1 та МСБО 7. 

Основним джерелом надходжень  коштiв  вiд операцiйної дiяльностi є надходження  

страхових платежiв  вiд страхувальникiв за договорами страхування. Основним напрямом 

вiдтоку грошових коштiв в операцiйнiй дiяльностi є: виплата комiсiйної винагороди агентам, 

страховi виплати, оплата послуг перестрахування, виплата викупних сум. 

Основним джерелом надходжень  коштiв  вiд iнвестицiйної дiяльностi є надходження вiд 

iнвестування коштiв страхових резервiв. Компанiя отримує вiдсотки за депозитними договорами 

та вiдображає  їх в роздiлi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi. Протягом 2017 року 

Компанiя отримала значнi надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй, що також 

вiдображено  в роздiлi руху коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi. Основним напрямом 

витрачання коштiв в iнвестицiйнiй дiяльностi було витрачання на придбання фiнансових 

iнвестицiй. Операцiї з купiвлi-продажу фiнансових iнвестицiй не є постiйної складовою в 

iнвестицiйнiй дiяльностi Компанiї. 

Надходжень та витрачання вiд фiнансової дiяльностi становлять операцiї по отриманню та 

поверненню зворотної фiнансової допомоги. 

 

8.2. Фiнансовi iнвестицiї 

 

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

компанiя "БЛК", що є iнвестицiєю в асоцiйоване пiдприємство i оцiнюється  за справедливою 

вартiстю через прибуток або збиток.  Операцiї з придбання часток вiдносяться до значних 

правочинiв та потребують виконання норми Статуту: "До виключної компетенцiї Наглядової 

ради належить: - погодження укладання договорiв (угод), якi передбачають придбання 

Товариством майна, товарiв, робiт, послуг  (окрiм страхових), на суму, що перевищує 500 000 

(пятсот тисяч) гривень, але не перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої 

рiчної фiнансової звiтностi Товариства."  На проведення кожної з вищеозначених операцiї 

отримано рiшення Наглядової ради Товариства про надання згоди на вчинення значного 

правочину, якi оформлено вiдповiдними Протоколами засiдання Наглядової ради.  

             

  тис. грн. 

Емiтент Вид ЦП Справедлива вартiсть 

  На 31.12.2017 На 31.12.2016 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК"

 частка у статутному капiталi 15998 0 

Змiна справедливої вартостi за 2016  0  

Змiна справедливої вартостi за 2017  -2  

 

 Протягом 2017 року Компанiя здiйснила продаж акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" на 

суму 16300 тис. грн. Операцiї з продажу акцiй вiдносяться до значних правочинiв та потребують 

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

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

послуг  (окрiм страхових), на суму, що перевищує 500 000 (пятсот тисяч) гривень, але не 

перевищує 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 

Товариства."  На проведення кожної з вищеозначених операцiї отримано рiшення Наглядової 

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

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

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

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

оцiнку справедливої вартостi фiнансового активу при здiйсненнi продажу Товариство проводило 



на основi вартостi майбутнiх грошових потокiв. 

Емiтент Вид ЦП Справедлива вартiсть 

  На 31.12.2017 На 31.12.2016 

ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" акцiї 4636 21502 

Змiна справедливої вартостi за 2016  0 -357 

Продаж акцiй за 2017   16300  

Змiна справедливої вартостi за 2017  -566  

Станом на 31.12.2017 року Компанiя має Угоду про намiри купiвлi-продажу зазначеного 

фiнансового активу. В звязку з наявнiстю Угоди оцiнка справедливої вартостi фiнансового 

активу проводились на основi вартостi майбутнiх грошових потокiв.(Примiтка 14 Подiї пiсля 

звiтної дати). 

Управлiнський персонал Компанiї  має намiри щодо продажу вказаних цiнних паперiв, i згiдно 

iз термiнологiю, що застосовано МСФО 39,  данi iнвестицiї облiковуються саме в портфелi для 

продажу. 

  

8.3. Основнi засоби та нематерiальнi активи 

Основнi засоби  

2017р.  

тис.грн. 

Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2016 На-дiйш-ло за  2017 рiк Переоцiнка 

(дооцiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2017 рiк Нараховано  амортизацiї за 2017 рiк

 Втрати вiд змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2017 рiк Залишок на 

31.12.2017 

         

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

 зносу первiсна (переоцi 

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

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  знос 

              

              

              

              

              

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

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  - - - - - - -

 - - - - - - 

Машини та обладнання 29 29 - - - - - - - -

 - 29 29 

Транспортнi засоби 159 111 - - - - - 32 - - -

 159 143 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  2 2 - - - - - -

 - - - 2 2 

Iншi основнi засоби - - - - - - - - - - -

 - - 

Разом 190 142 - - - - - - - - - 190 174 

 

 

 

Основнi засоби  

2016р.  

тис.грн. 



Групи основних    засобiв  Залишок на 31.12.2015 На-дiйш-ло за  2016 рiк Переоцiнка 

(дооцiнка +,уцiнка -)  Вибуло за 2016 рiк Нараховано  амортизацiї за 2016 рiк

 Втрати вiд змен-шення корис-ностi  Iншi змiни за 2016 рiк Залишок на 

31.12.2016 

         

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

 зносу первiсна (переоцi 

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

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  знос 

              

              

              

              

              

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

Будинки, споруди та передавальнi пристрої  - - - - - - -

 - - - - - - 

Машини та обладнання 29 27 - - - - - 2 - -

 - 29 29 

Транспортнi засоби 159 80 - - - - - 31 - - -

 159 111 

Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)  2 2 - - - - - -

 - - - 2 2 

Iншi основнi засоби - - - - - - - - - - -

 - - 

Разом 190 109 - - - - - 33 - - - 190 142 

 

Нематерiальнi активи 

2017р.  

тис.грн. 

 

Групи нематерiальних активiв Залишок на 31.12.2016 Надiйшло за  2017 рiк

 Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за 2017 рiк Нараховано  амортизацiї за 2017 

рiк Втрати вiд зменшення корисностi Iншi змiни за 2017 рiк Залишок на 31.12.2017 

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  Знос  первiсної (переоцiненої) вартостi  зносу

 первiсна (переоцi 

нена) вартiсть  знос   первiсної (пе-реоцiненої) вартостi  зносу первiсна 

(переоцiнена) вартiсть  знос 

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

Права на об'єкти промислової власностi - - - - - - - -

 - - - - - 

Авторське право та сумiжнi з ними права - - - - - - - -

 - - - - - 

Iншi нематерiальнi активи 291 152 - - - - - 52 - -

 - 291 204 

Разом 

 291 152 - - - - - 52 - - - 291 204 

Нематерiальнi активи 

2016р.                          

тис. грн. 

 



Групи нематерiальних активiв Залишок на 31.12.2015 Надiйшло за  2016 рiк

 Переоцiнка (дооцiнка +, уцiнка -) Вибуло за 2016 рiк Нараховано  амортизацiї за 2016 

рiк Втрати вiд зменшення корисностi  Iншi змiни за 2016 рiк Залишок на 31.12.2016 

 первiсна (переоцiнена) вартiсть  Знос  первiсної (переоцiненої) вартостi  зносу

 первiсна (переоцi 

нена) вартiсть  знос   первiсної (пе-реоцiненої) вартостi  зносу первiсна 

(переоцiнена) вартiсть  знос 

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

Права на об'єкти промислової власностi - - - - - - - -

 - - - - - 

Авторське право та сумiжнi з ними права - - - - - - - -

 - - - - - 

Iншi нематерiальнi активи 293 102 - - - 2 2 52 - -

 - 291 152 

Разом 

 293 102 - - - 2 2 52 - - - 291 152 

 

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

Основнi засоби та нематерiальнi активи, наведенi у таблицi, належать Компанiї на правi 

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

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

обмежена у володiннi, користуваннi та розпорядженнi власними основними засобами.  

Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих необоротних активiв станом на 31.12.2017 р. складає 

: 

-   основних засобiв - 31 тис. грн. 

-  нематерiальних активiв - 0 тис. грн. 

 

8.4.Поточна дебiторська заборгованiсть  

 

Поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017 року та на 31 грудня 2016 року 

включає: 

тис.грн. 

 На 31.12.2017 р. На 31.12.2016 р. 

Дебiторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 28 52 

Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 0 0 

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 0 0 

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими доходами 53 48 

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 17 16 

8.5. Власний капiтал 

 

8.5.1. Зареєстрований капiтал 

 На 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року зареєстрований  капiтал  становить  

20 000 тис. грн. та  складається з 200 000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 100 грн. 

кожна. Зареєстрований капiтал повнiстю сплачено грошовими коштами. 

Акцiонерний капiтал розподiлений наступним чином: 

 

Акцiонер 31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року 

 Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, тис. шт. Частка володiння,% Кiлькiсть акцiй, 

тис. шт. 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "БРОКБIЗНЕС" 99,98

 199 960 99,98 199 960 



Шахновський Анатолiй Євгенович 0,01 20 0,01 20 

Загребной Вадим Миколайович 0,01 20 0,01 20 

Всього 100 200 000 100 200 000 

Усi акцiї мають рiвнi права голосу, права на отримання дивiдендiв та повернення капiталу. 

Протягом 2017 року дивiденди не нараховувалися i не сплачувалися. 

 

8.5.2. Регуляторнi вимоги 

 Компанiя повинна створити гарантiйний фонд, що складається з резервного капiталу, 

додаткового оплачуваного капiталу та нерозподiленого прибутку. 

 Чистi нетто-активи Компанiї мають перевищувати розрахункове нормативне значення, 

що базується на фактичних iсторичних даних Компанiї. 

 Сформованi резерви за договорами страхування життя мають бути представленi 

диверсифiкованими лiквiдними активами. 

 Величина статутного капiталу страховика, що здiйснює дiяльнiсть у галузi страхування 

життя, повинна складати мiнiмум 1 500 тис.євро за курсом НБУ на дату реєстрацiї компанiї. 

Згiдно зi змiнами  до Закону України "Про страхування", що набули чинностi 17.05.2013 року, 

сума  статутного капiталу страховика, що здiйснює дiяльнiсть у галузi страхування життя, 

повинна складати мiнiмум  10 000 тис.євро. Вiдповiдно до листа  Нацiональної комiсiї, що 

здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 565-12-11 вiд 19.04.2013 

року, страховикам, якi були створенi до набуття чинностi вищевказаними змiнами до 

зазначеного закону, не потрiбно приводити свою дiяльнiсть у вiдповiднiсть iз зазначеним 

законом у частинi збiльшення розмiру статутного капiталу. Якщо нормативно-законодавчi 

вимоги будуть змiненi, Компанiя може бути зобов'язана збiльшити  розмiр статутного капiталу. 

 Станом на 31 грудня 2017  року та 31 грудня 2016 року Компанiя виконує регуляторнi 

вимоги щодо капiталу страховика, що здiйснює страхування життя. 

 

Гарантiйний фонд 

 На 31 грудня 2017 року На 31 грудня 2016 року 

Додатково оплачений капiтал (емiсiйний дохiд) 3001 3001 

Резервний капiтал 346 346 

Нерозподiлений прибуток - - 

Всього 3347 3347 

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

формується у розмiрi не менше нiж 15% статутного капiталу товариства шляхом щорiчних 

вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До 

досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань 

не може бути меншим нiж 5% суми чистого прибутку товариства за рiк. В 2017 роцi в зв'язку з 

вiдсутнiстю прибутку за результатами фiнансово-господарської дiяльностi 2016 року за 

рiшенням зборiв акцiонерiв вiдрахування до резервного капiталу не проводились. Загальна сума 

резервного капiталу на 31.12.2017 р. становить 346 тис. грн. 

 

8.6. Страховi резерви 

Страховi резерви  на 31 грудня 2017 року представлено наступним чином: 

 

 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 

Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 3779 (155) 3624 

Резерв належних виплат у тому числi: 287 - 287 

Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв 287 - 287 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 

Усього страхових резервiв 4066 (155) 3911 

 



Страховi резерви  на 31 грудня 2016 року представлено наступним чином: 

 

 Валова сума Частка перестраховика Чиста сума 

Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв) 3214 (173) 3041 

Резерв належних виплат у тому числi: - - - 

Резерв заявлених але не врегульовах збиткiв - - - 

Резерв збиткiв, що виникли, але не заявленi - - - 

Усього страхових резервiв 3214 (173) 3041 

 

Тест на адекватнiсть зобов'язань  

 Згiдно "Методичних рекомендацiй щодо застосування мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi для страхових компанiй в Українi" та Мiжнародного стандарту фiнансової 

звiтностi 4 (IFRS 4) Компанiя проводить оцiнку адекватностi визнаних ним страхових 

зобов'язань - резервiв зi страхування життя. 

 Методичний пiдхiд вiдносно тестування адекватностi резервiв довгострокових 

зобов'язань, що створюються Компанiєю по договорах страхування життя, полягає в оцiнюваннi 

справедливої вартостi зобов'язань Компанiї по цих договорах страхування i порiвняннi 

отримуваної оцiнки з величиною сформованих на звiтну дату резервiв довгострокових 

зобов'язань пiсля зменшення їх на суму вiдкладених аквiзицiйних витрат за вирахуванням 

витрат, що були врахованi при модифiкацiї резерву нетто-премiй. Резерв заявлених та 

неврегульованих збиткiв не пiдлягає переоцiнцi, оскiльки суми зарезервованi до виплати 

являються остаточними, та очiкується погашення усiх вимог протягом року. 

Результат тесту адекватностi  сформованих резервiв  довгострокових зобов'язань,  виконаний 

актуарiєм Кучук-Яценко С.В. (свiдоцтво про право займатися актуарними розрахунками та 

посвiдчувати їх, реєстрацiйний номер 01-020 вiд 11.08.2016 року)  засвiдчує, що сформованi  

резерви цiлком достатнi  для покриття зобов'язань за договорами, що дiють на 31.12.2017 року. 

 

8.7. Поточна кредиторська заборгованiсть на 31 грудня представлена наступним чином: 

           тис.грн.        

 На 31.12.2017 р. На 31.12.2016 р. 

Поточна кредиторська  заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3 2 

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом 78 40 

в т.ч. з податку на прибуток 78 40 

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 42 37 

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю 209 303 

Поточнi забезпечення  12 30 

Iнша поточна кредиторська заборгованiсть 344 412 

 

Поточнi забезпечення станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. включають в себе: 

тис. грн. 

 На 31.12.2017 р. На 31.12.2016 р. 

Забезпечення виплат вiдпусток 

 12 30 

Забезпечення iнших виплат i платежiв 

 0 0 

Всього 12 30 

 

8.8. Валова сума доходiв вiд операцiйної дiяльностi 

 

Валова сума отриманих доходiв протягом 2017  та 2016 рр. представлена таким чином: 

тис.грн. 



 За 2017 р. За 2016 р. 

Дохiд вiд реалiзацiї послуг зi страхування (заробленi страховi платежi) 2592 1444 

Iншi операцiйнi доходи 108 200 

Всього 2700 1644 

 

8.9. Чистi страховi виплати та вiдшкодування 

 

За 2017 та 2016 рр. склали: 

тис.грн. 

 За 2017 р. За 2016 р. 

Чистi виплати страхових  вiдшкодувань 342 95 

 

 

8.10.  Доходи (витрати) вiд змiни страхових резервiв 

тис.грн. 

 2017 р. 2016 р. 

Дохiд (витрати) вiд змiни у резервах довгострокових зобовязань -582 -385 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв -287 23 

 

8.11. Чиста сума страхових премiй 

Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року представленi наступним 

чином: 

 За договорами страхування,якими передбачено досягнення застрахованою особою 

визначеного договором вiку За iншими договорами накопичувального страхування  За 

договорами страхування життя лише на випадок смертi За iншими договорами страхування 

життя Усього 

Валовi премiї 8 314 26 2490 2838 

Страховi премiї, переданi у перестрахування - (25) (1) (220) (246) 

Чиста сума страхових премiй 8 289 25 2270 2592 

Чистi суми страхових премiй за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року представленi наступним 

чином: 

 За договорами страхування,якими передбачено досягнення застрахованою особою 

визначеного договором вiку За iншими договорами накопичувального страхування  За 

договорами страхування життя лише на випадок смертi За iншими договорами страхування 

життя Усього 

Валовi премiї 6 302 50 1231 1589 

Страховi премiї, переданi у перестрахування - (27) (4) (114) (145) 

Чиста сума страхових премiй 6 275 46 1117 1444 

 

8.12.  Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 

 2017 рiк 2016 рiк 

Викупнi суми при  розiрваннi договорiв страхування життя 14 1 

Збитки по дожиттю 211 - 

Збитки за iншими договорами страхування 240 124 

Всього страхових виплат  465 125 

Частка виплат по ризиковим складовим, компенсованi перестраховиками (123) (30) 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами  342 95 

8.13. Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут  та iншi операцiйнi витрати 

 

Адмiнiстративнi витрати, витрати на збут та iншi операцiйнi витрати протягом  2017  та  2016 

рр.  включали: 



тис.грн. 

Витрати За 2017 р. За 2016 р. 

Адмiнiстративнi витрати: 1259 1181 

Матерiальнi затрати 51 28 

Витрати на оплату працi 391 389 

Вiдрахування на соцiальнi заходи 92 86 

Амортизацiя 84 83 

Витрати з оренди 1 1 

Послуги зв'язку 1 1 

Послуги банкiв 21 19 

Консультацiйнi та юридичнi послуги 445 394 

Витрати на вiдрядження та представницькi 3 3 

Обслуговування програмного забезпечення 13 18 

Податки 5 0 

Професiйнi послуги 103 55 

Iншi адмiнiстративнi витрати 48 104 

Витрати на збут: 949 576 

Витрати на утримання персоналу  - - 

Амортизацiя основних засобiв  - - 

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

брокерська, комiсiйна винагорода) 898 558 

Витрати на маркетинг та рекламу  - - 

Iншi витрати на збут послуг 51 18 

Iншi операцiйнi витрати: 574 543 

втрати вiд змiни вартостi фiнансових активiв, що переоцiнюються за справедливою вартiстю, 

через прибуток або збиток 568 356 

Iншi операцiйнi витрати 6 187 

Всього адмiнiстративних витрат, витрат на збут та iнших операцiйних витрат : 2782 2300 

 

8.14. Фiнансовi доходи i витрати, iншi доходи та витрати 

            тис.грн. 

Найменування статтi 2017 рiк 2016 рiк 

Дохiд вiд участi в капiталi - - 

Процентнi доходи вiд розмiщення коштiв на  депозитних рахунках 423 450 

Дохiд вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй 16300 - 

Iншi доходи вiд звичайної дiяльностi 12 - 

Усього фiнансових та iнших доходiв 16735 450 

Iншi фiнансовi витрати 5 - 

Витрати на придбання  фiнансових iнвестицiй 16300 - 

Iншi витрати вiд звичайної дiяльностi 12  

Усього фiнансових витрат та iнших витрат  16317 - 

8.15. Витрати з податку на прибуток 

 2017 рiк 2016 рiк 

Витрати з поточного податку на прибуток 78 41 

Витрати (вигода) з вiдстроченого податку на прибуток - - 

Всього витрати з податку на прибуток 78 41 

 

8.16. Вiдстроченi податковi активи та зобовязання  

 

Визнанi активи та пасиви по вiдстроченому оподаткуванню 

 На 31.12.2017 р.Компанiя оцiнює вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi 



зобов'язання рiвними нулю. 

 

8.17. Розкриття iнформацiї про суми курсових рiзниць 

 

 2017 р. 2016 р. 

Суми курсових рiзниць, визнаних у прибутку та збитку нетто 109 196 

в тому числi   

Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi  

541  

1005 

Втрати вiд курсової рiзницi 432 809 

Суми чистих  курсових рiзниць, визнаних в iншому сукупному прибутку та накопиченi у 

статтях власного капiталу - - 

9.  ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ 

  

 До пов'язаних сторiн або операцiй з пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24 

"Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться: 

а) Фiзична особа або близький родич такої особи є зв'язаною стороною iз суб'єктом 

господарювання, що звiтує, якщо така особа:  

- контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;  

- має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує; 

- є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або 

материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує. 

б) суб'єкт господарювання є зв'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує,якщо виконується 

будь-яка з таких умов:  

- суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це 

означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство 

пiд спiльним контролем є зв'язанi одне з одним);  

- один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством 

iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства 

члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);  

- обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;  

- один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а 

iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта 

господарювання;  

- суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або 

суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є зв'язаним iз 

суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою 

програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є зв'язаними iз суб'єктом господарювання, що 

звiтує; 

- суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в 

пунктi а);  

- особа, визначена в пунктi а), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом 

провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського 

пiдприємства суб'єкта господарювання).  

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

установою) є Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" (код за 

ЄДРПОУ 20344871, мiсцезнаходження: 04050, мiсто Київ, вул. Бiлоруська, буд. 3), яке володiє 

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

ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ",  володiє  50,00 % акцiй у статутному капiталi Страхова 

компанiя "БРОКБIЗНЕС". 



Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" володiє 26,34 % частки статутному капiталi ТОВ 

"ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ "БЛК". 

Найменування (для юридичних осiб), прiзвище, iм'я та по батьковi (для фiзичних осiб)

 Розмiр часток (паїв, акцiй), якими володiє, управляє чи користується суб'єкт 

господарювання або стосовно якого iнший суб'єкт господарювання володiє, управляє чи 

користується 

 % Назва суб'єкта господарювання 

1 2 3 

Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 99,98 % Страхова компанiя 

"БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" 

ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ" 50,00 % Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС" 

Хомутиннiк Вiталiй Юрiйович 98,2024 % ПАТ "ЗНКIФ "КАСКАД-IНВЕСТ" 

Страхова компанiя "БРОКБIЗНЕС-ЖИТТЯ" 26,34 % ТОВ "ФIНАНСОВА КОМПАНIЯ 

"БЛК" 

 

Членами Правлiння затвердженнi наступнi особи: 

Голова Правлiння - Арбузiна В. О.; 

Член Правлiння - Ковальська Л.В. 

 

 Залишки за операцiями з пов'язаними особами станом на кiнець 31 грудня 2017 року 

 

Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем

 Асоцiйованi особи Провiдний управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 6 

1 Необоротнi активи - - - - 

2 Запаси - - - - 

3 Дебiторська заборгованiсть 8 - - - 

4 Фiнансовi iнвестицiї - 4636 15998 - 

5 Зобов'язання - - - - 

 

 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2017 р. 

Рядок Найменування статтi Материнська компанiя Компанiї пiд спiльним контролем

 Асоцiйованi особи Провiдний управлiнський персонал 

1 2 3 4 5 6 

1 Доходи вiд продажу - - - - 

2 Комiсiйнi доходи - - - - 

3 Iншi операцiйнi доходи 12 - - - 

4 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати  

16 

 566 2 176 

10.  ПОТЕНЦIЙНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

 

 а) податкова система 

В даний час в Українi дiє ряд законiв i нормативних актiв щодо рiзних податкiв i зборiв, якi 

утримуються як державними, так i мiсцевими органами влади. Закони, якi регулюють 

нарахування i виплату податкiв i зборiв, часто змiнюються, їх положення не завжди до кiнця 

вiдпрацьованi. Також немає достатньої кiлькостi судових прецедентiв за рiшенням таких 

проблем. Часто iснують рiзнi точки зору щодо тлумачення правових норм рiзними органами, що 

породжує загальну невизначенiсть i створює приводи для конфлiктних ситуацiй. Перерахованi 

чинники визначають наявнiсть в Українi податкових ризикiв значно бiльших, нiж тi, якi iснують 

в країнах з розвиненiшою податковою системою. 



Компанiя перiодично переглядає ризик виникнення додаткових зобов'язань по податках i 

вiдображає їх в своїй звiтностi за методом нарахування. 

б) розгляд справ у судi 

Станом на кiнець звiтного перiоду страхова компанiя не має справ на розглядi в судах.  

в) Щодо  потенцiйних зобов'язань. 

Станом на 31 грудня 2017 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з 

необхiднiстю формування  резервiв пiд такi зобов'язання. 

 

11. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ 

 Управлiння ризиками є фундаментальним для страхової дiяльностi i суттєвим елементом  

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

дiяльнiсть, має безперервний i комплексний характер. 

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

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

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

вiдповiдати стратегiчним цiлям Компанiї. 

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

 

Управлiння капiталом 

 Основною метою Компанiї вiдносно управлiння капiталом є дотримання вимог 

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

страхування, а також забезпечення фiнансової стабiльностi Компанiї i здатностi продовжити 

здiйснення фiнансово-господарчої дiяльностi вiдповiдно до принципу безперервностi дiяльностi. 

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

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

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

учасниками, повернення капiталу учасникам. 

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

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

розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв. 

  Компанiя дотримується всiх регулятивних вимог до капiталу у звiтному перiодi.  

 У звiтному перiодi Компанiєю на будь-яку дату дотримано:  

- норматив достатностi активiв - сума прийнятних активiв збiльшена на величину 

непростроченої дебiторської заборгованостi за укладеними договорами страхування та 

перестрахування перевищувала/перевищує сумарну величину довгострокових та поточних 

зобов'язань i забезпечень.  Станом на 31.12.2017 року норматив достатностi перевищує 

довгостроковi та поточнi зобов'язання на 23 тис. грн.; 

- норматив диверсифiкованостi активiв - сума прийнятних активiв, якi вiдповiдають 

критерiям та вимогам до диверсифiкованостi активiв з урахуванням норм Положення "Про 

обов'язковi критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкацiї та якостi активiв страховика" 

(Розпорядження НКРРФПУ №396 вiд 23.02.2016 р.). Норматив диверсифiкованостi активiв у 

звiтному перiодi не менший, нiж величина страхових резервiв, що розраховується  за 

справедливою вартiстю у вiдповiдностi з вимогами МСФЗ.  Станом на 31.12.2017 року  сума 

прийнятних активiв перевищує величину страхових резервiв на суму 469 тис. грн.  

 

 Дотримано вимоги п.56 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з 

надання фiнансових послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв), 

затверджених постановою КМУ вiд 07.12.2016 р. № 913, згiдно з якими вартiсть чистих активiв 

страховика пiсля закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати внесення 

iнформацiї про страховика до Державного реєстру фiнансових установ має бути не меншою 

зареєстрованого розмiру статутного капiталу Страховика. 



Станом на 31.12.2017 року розрахункова вартiсть чистих активiв 21023 тис. грн.  бiльше 

зареєстрованого статутного капiталу 20 000 тис. грн. 

  Товариством дотримано норми ст. 30 Закону України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР "Про 

страхування":  

а) сплачений статутний капiтал; 

 б) сформовано страховi резерви, яких достатньо для майбутнiх виплат; 

 в) перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним;  

г) на момент реєстрацiї мiнiмальний розмiр статутного капiталу складав  не менше 1,5 млн. 

євро.  

 Вiдповiдно до обсягiв страхової дiяльностi Товариство пiдтримує належний рiвень 

фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв).  

 Станом на звiтну дату фактичний запас платоспроможностi складає 20936 тис. грн., 

нормативний - 188,95 тис. грн. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над 

нормативним - 20727,05 тис. грн. 

 

Ризики операцiйної дiяльнiстi 

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

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

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

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

зобов'язань. 

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

Припущення щодо  таблиць смертностi, якi використовуються  для розрахунку страхових 

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

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

Особлива увага придiляється процесу андерайтингу. Компанiєю розробленi  спецiальнi 

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

встановлюються  лiмiти на андерайтинг. 

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

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

регулярно переглядає ризик довголiття. 

Ризик дострокового припинення  дiї договорiв страхування здiйснюється щоквартально. 

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

спрямованих на  адекватне обслуговування  зобов'язань за договорами страхування та 

оптимiзацiю  полiтики андерайтингу. 

 

Кредитний ризик 

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

негативних змiн спроможностi позичальника погасити заборгованiсть. Основнi сфери, яким 

притаманний кредитний ризик такi: 

- грошовi кошти та їх еквiваленти; 

- кошти, отриманi як короткостроковi позики; 

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

збитку; 

- депозити; 

- суми до отримання вiд власникiв страхових полiсiв; 

- суми до отримання вiд страхових посередникiв; 

- частка перестраховикiв у страхових резервах. 

 

Ринковий  ризик 

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



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

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

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

змiни на ринку та змiни рiвня нестабiльностi ринкових курсiв. 

 

Виконавчий орган Компанiї здiйснює тактичне управлiння ринковими, операцiйними ризиками, 

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

ризиком прибутковостi) i здiйснює оперативнi заходи для їх мiнiмiзацiї. 

Крiм основних ризикiв Компанiєю в процессi дiяльностi контролюються наступнi класи ризикiв: 

Андерайтинговi ризики - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування; 

 Ризик недостатностi резервiв (збиткiв) - ризик неадекватностi страхових резервiв збиткiв 

майбутнiм зобов'язанням; 

 Ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) - ризик неадекватностi 

страхових тарифiв майбутнiм зобов'язанням; 

 Ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - вiдповiднiсть фактичних витрат 

закладеним у бюджет. 

 Ризик iнвестицiй в акцiї - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та 

фiнансових iнструментiв страховика до коливання ринкової вартостi акцiй; 

 Ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання вартостi позикових коштiв; 

 Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання курсiв обмiну валют; 

 Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до 

коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних облiгацiй України з 

тим самим (або близьким) термiном до погашення; 

 Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань 

страховика до коливання ринкових цiн на нерухомiсть. 

 Ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю 

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв 

на стан активiв. 

 Ризики дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика, 

боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед 

страховиком; 

 Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможностi 

Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання 

перед Компанiєю; 

 Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати взятi 

на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед Компанiєю; 

 Ризик дефолту банку - ризик неспроможностi банкiв виконати взятi на себе будь-якi 

договiрнi зобов'язання перед страховиком; 

 Операцiйнi ризики - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи, 

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу; 

 Ризик персоналу - ризик фiнансових втрат Компанiї, що виникає через помилки та 

несанкцiонованi дiї персоналу; 

 Iнформацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає в результатi 

недолiкiв надiйностi технологiй; 

 Органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недолiки 

управлiння, недосконалiсть бiзнес процесiв; 

 Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових 

розглядiв. 



Ризики учасника фiнансової групи - ризик негативного впливу на фiнансовий стан 

страховика-учасника фiнансової групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого 

учасника групи, до складу якої входить страховик; 

 Ризик лiквiдностi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для погашення 

зобов'язань точно на момент настання строку погашення. 

 Репутацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через недовiру 

ринку до якостi послугКомпанiї. 

Системний ризик - ризик неплатоспроможностi одного або бiльше значних страховикiв на 

ринку, що може призвести до маркетингового ризику або ризику репутацiї для iнших 

страховикiв (МТСБУ). 

 

12. СУДЖЕННЯ ЩОДО ПЕРЕРАХУВАННЯ  ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI СКЛАДЕНОЇ НА 

31.12.2017 РОКУ У ВIДПОВIДНОСТI  МСБО 29 "ФIНАНСОВА ЗВIТНIСТЬ В УМОВАХ 

ГIПЕРIНФЛЯЦIЇ" 

 

 З метою прийняття вiдповiдного рiшення, органом управлiння Компанiї проаналiзовано 

критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а 

саме:  

а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних 

активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, 

негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;  

б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у 

вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;  

в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують 

очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо 

цей строк є коротким;  

г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;  

?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей 

рiвень.  

 Кумулятивний прирiст iнфляцiї розраховується як добуток iндексiв iнфляцiї за перiод, що 

складається з трьох останнiх рокiв, включаючи звiтний. Вiдповiдно  офiцiйним даним 

Державної служби статистики України, показники  iнфляцiї за: 2015 рiк - 143,3%, за 2016 рiк 

-112,4%, за 2017 рiк - 113,7%. Оскiльки кумулятивний показник iнфляцiї  склав 183,13%, її 

прирiст становить 83,13% i не дотягує до 100%. 

 Оскiльки найбiльш чiтко визначений критерiй для застосування до фiнансової звiтностi 

норм МСБО 29 не виконується, i зважаючи на те, що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку 

фiнансової звiтностi є питанням судження управлiнського персоналу кожної компанiї, орган 

управлiння Компанiї прийшов до висновку не застосовувати iнфляцiйнi коригування до 

фiнансової звiтностi за 2017 рiк. 

13. ОЦIНКА ЗДАТНОСТI КОМПАНIЇ ЗДIЙСНЮВАТИ ДIЯЛЬНIСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНIЙ 

ОСНОВI  

 Фiнансову звiтнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМПАНIЯ ЗI 

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" складено з використанням припущення про 

безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку як того вимагає  МСБО 1 

"Подання фiнансових звiтiв". 

 Компанiї  зi страхування життя мають  довготривалий   виробничий цикл (вiд 5 рокiв 

та довше), тому  12 мiсяцiв  не достатньо, щоб така компанiя настiльки  скоротила дiяльнiсть 

або втратила  активiв, щоби  не мати можливостi продовжувати свою дiяльнiсть   протягом 12 

мiсяцiв, як того вимагає МСБО 1. 

 Управлiнським персоналом ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" проведено розширений аналiз 



основних показникiв, що визначають фiнансово-господарський стан. За результатами 

проведеного аналiзу та iз врахуванням  доступу до фiнансових ресурсiв, управлiнський 

персонал  дiйшов висновку про здатнiсть ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

"КОМПАНIЯ ЗI СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ "БРОКБIЗНЕС" продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi.  При цьому, змiни у законодавчо-нормативних актах, прийняття яких не 

можна прогнозувати на дату складання фiнансової звiтностi, можуть  теоретично вплинути на  

невизначенiсть у цьому питаннi,  що на дату звiтностi передбачити неможливо. 

14. ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОЇ ДАТИ 

 

Пiсля звiтної дати та до моменту затвердження фiнансової звiтностi Компанiя враховує 

наявнiсть Угоди про намiри купiвлi-продажу акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ "БРОКБIЗНЕС" в 1 кварталi 

2018 року за фiксованою цiною продажу, визначеному в Угодi про намiри. Цiна продажу акцiй 

Угоди про намiри вiдповiдає цiнi продажу акцiй за операцiями, проведеними протягом 2017 

року. Враховуючи наявнiсть Угоди про намiри купiвлi-продажу акцiй ПАТ "ЗНВ КIФ 

"БРОКБIЗНЕС", Компанiя визначає справедливу вартiсть фiнансових iнвестицiй ПАТ "ЗНВ КIФ 

"БРОКБIЗНЕС" на основi вартостi майбутнiх грошових потокiв. 
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