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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
24745673
4. Місцезнаходження
м. Київ , Шевченкiвський, 04050, Київ, вул. Герцена, 10
5. Міжміський код, телефон та факс
044 2062885 044 2062884
6. Електронна поштова адреса
a.stepaniuk@pro100.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 81

27.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

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 та забезпечення 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
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
X
протягом звітного періоду
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 включено до 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
X
обліку (у разі наявності)
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
Вiдомостi щодо участi Товариства в створеннi юридичних осiб не надається оскiльки
Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв.
В Товариствi не створено посади корпоративного секретаря
Товариство не користувалося послугами рейтингових агентств
Iнформацiя про засновикiв та/або учасникiв Товариства та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв) не надається оскiльки Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення
цiнних паперiв.
Посадовi особи Товариства акцiями Товариства не володiють.
Iнформацiя про облiгацiї емiтента не надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало емiсiй
облiгацiй.

Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом не надається, оскiльки пiдприємство не
здiйснювало емiсiй iнших цiннi папери
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, оскiльки пiдприємство не має
похiдних цiнних паперiв.
Товариство не здiйснювало викуп власних акцiй в звiтному перiодi
Iнформацiя про опис бiзнесу не надається, оскiльки Товариство здiйснило приватне (закрите)
розмiщення цiнних паперiв.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв не надається, оскiльки Товариство здiйснює
дiяльнiсть виключно у сферi страхування.
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 собiвартiсть реалiзованої продукцiї, щодо вартостi чистих активiв та про обсяг
виробництва не надається, оскiльки Товариство здiйснює виключно дiяльнiсть в сферi
страхування.
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв - не
надається, оскiльки пiдприємство не здiйснювало випуск боргових ЦП;
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що пiдприємство не випускає цiльовi
облiгацiї.
Дивiденди за звiтний перiод не виплачувалися

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 624215
3. Дата проведення державної реєстрації
02.04.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
82320000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить 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)
252
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
65.20 Перестрахування
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв, Наглядова рада, Правлiння, Ревiзiйна комiсiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
2) МФО банку
380805
3) поточний рахунок
265082212
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
5) МФО банку
380805

6) поточний рахунок
265082209
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

Обов'язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового
знищення, випадкового пошкодження або псування

594291

Дата
Державний
закінчення
орган, що
дії ліцензії
видав
(дозволу)
4

5

Державна
комiсiя з
регулювання
07.02.2012
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв

569234

Державна
комiсiя з
регулювання
14.01.2011
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

521036

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв

521037

01.02.2010

Державна

Необмежена

наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

комiсiя з
регулювання
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

521038

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби

521039

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне медичне страхування (безперервне страхування
здоров'я)

521040

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування медичних витрат

521041

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення
небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв
при перевезеннi небезпечних вантажiв

521042

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

521043

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

521045

Опис

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо

виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна
внаслiдок ядерного iнциденту

521046

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та
аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська
дiяльнiсть на яких може

521047

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове страхування спортсменiв вищих категорiй

521048

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами
(крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть п

521049

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

521050

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)

521051

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове медичне страхування

521052

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування майна крiм залiзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу)

521053

Державна
комiсiя з
01.02.2010
Необмежена
регулювання
ринкiв

фiнансових
послуг
України
Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ

521055

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Добровiльне страхування вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

521056

Державна
комiсiя з
регулювання
01.02.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих,
якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з
Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i
членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

520638

Державна
комiсiя з
регулювання
04.03.2010
ринкiв
Необмежена
фiнансових
послуг
України

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

Обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
приватного нотарiуса

3055

Нацiональна
комiсiя, що
здiйснює
державне
06.07.2017 регулювання Необмежена
у сферi
ринкiв
фiнансових
послуг

Термiн дiї лiцензiї безстроковий, Товариство
планує продовжувати здiйснювати визначену
лiцензiєю дiяльнiсть.Даний вид дiяльностi є
одним з приорiтетних для Товариства, i якщо
Опис
виникне необхiднiсть продовження дiї лiцензiї, то
Товариство здiйснить заходи щодо продовження
дiї вiдповiдної лiцензiї.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончаренко Валентина Йосипiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
39
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Нива", Головний бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
12.03.1999 безстроково
9) Опис
Посадова особа є Головним бухгалтером та членом колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сапацинський Олег Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ПРОСТО - страхування", Перший Заступник Голови Правлiння АТ "ПРОСТО-страхування"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.11.2017 безстроково
9) Опис
Наглядова Рада Товариства (Протокол вiд 15.11.2017р.) припинила повноваження Голови
Правлiння Крашенiннiкова Iгоря Володимировича та обрала на посаду Голови Правлiння
Сапацинського Олега Володимировича.
Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Горжiй Антонiна Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ПРОСТО-страхування" начальник вiддiлу бухгалтерського облiку

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 три роки
9) Опис
Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї не виплачується.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гудзiй Iрина Анатолiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1975
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "ПРОСТО-страхування", Начальник управлiння по роботi з банками
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 3 роки
9) Опис
Гудзiй I.А. в 2015 роцi була членом Ревiзiйною комiсiї.
Винагорода членам Ревiзiйної комiсiї не виплачується.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кияниця Валентина Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**
1970
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
2-а обласна лiкарня м.Київ, бухгалтер I категорiї з облiку господарських матерiалiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 три роки
9) Опис
Кияниця В.М. в 2015 роцi була членом Ревiзiйною комiсiї.
Винагорода членам ревiзiйної комiсiї не вплачується.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Голова Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торганова Ольга Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1984
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Юрист
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 3 роки
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (Протокол №2 вiд 20.04.2017р.) обрано
членом Наглядової ради Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Статкевич Наталiя Леонiдiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1954
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Завiдуюча художньо-постановочної частини ансамблю.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 3 роки
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (Протокол №2 вiд 20.04.2017р.) обрано
членом Наглядової ради Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Порошкова Наталiя Олександрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Провiдний технолог
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 3 роки
9) Опис
Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв вiд 20.04.2017р. (Протокол №2 вiд 20.04.2017р.) обрано
членом Наглядової ради Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Степанюк Олена Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1985
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник Юридичного управлiння Приватного акцiонерного товариства "ПРОСТО-страхування"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.11.2017 безстроково
9) Опис
Наглядова Рада Товариства (Протокол вiд 15.11.2017р.) обрала Степанюк Олену Вiкторiвну на
посаду Члена Правлiння.
Посадова особа є членом колегiального виконавчого органу Товариства.
Повноваження та обов'язки посадових осiб визначенi Статутом Товариства.
Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Посадова особа не надавала згоди на розкриття своїх паспортних даних.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

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

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**
Усього

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

0

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*

чергові

позачергові

X

Дата
проведення

20.04.2017

Кворум
зборів**

90.909048
Всi питання порядку денного включенi за пропозицiєю Наглядової ради.
Питання порядку денного:
1.Обрання лiчильної комiсiї
2.Про затвердження регламенту проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3.Обрання голови i секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
4.Затвердження звiту Правлiння Товариства за 2016 рiк.
5.Затвердження звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
6.Затвердження звiту та висновкiв Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк.
7.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
8.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
9.Про виплату дивiдендiв та визначення їх розмiру.
10.Затвердження рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися
Товариством протягом одного року вiдносно страхування, перестрахування, спiвстрахування,
гранична сукупна вартiсть яких становить 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними рiчної
фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
11.Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства.
12.Обрання членiв Наглядової Ради Товариства.
13.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що
укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання
особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Наглядової ради
Товариства.

Опис

Результаи розгляду питань порядку денного:
Питання перше порядку денного:
"Обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: голови лiчильної комiсiї А.В. Дегтяр i члена комiсiї –
Н.М. Гайдук
Питання друге порядку денного":
"Встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:
- на зборах не можуть приймати рiшення з питань, не включених до Порядку денного;
- рiшення з питань Порядку денного зборiв приймаються голосуванням бюлетенями, форма i текст
яких, затвердженi Наглядовою радою Товариства (Протокол вiд 04 квiтня 2017 року);
Встановити наступний порядок розгляду питань Порядку денного зборiв Товариства:
- по кожному питанню Порядку денного зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити,
заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, та провести голосування;
- провести пiдрахунок голосiв пiсля розгляду кожного питання Порядку денного та заслухати
попереднi пiдсумки голосування по зазначеним питанням Порядку денного;
- остаточнi пiдсумки голосування по всiм питанням Порядку денного зборiв Товариства заслухати
пiсля розгляду останнього питання Порядку денного;
- доповiдь по питанням Порядку денного Зборiв - до 10 хв.;
- виступи по питанням Порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв".
Питання третє порядку денного:
"Обрати I.В. Крашенiннiкова головою загальних зборiв акцiонерiв Товариства, В.Й. Гончаренко секретарем зборiв".
Питання четверте порядку денного:
"Затвердити звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк".
Питання п’яте порядку денного:
"Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2016 рiк".
Питання шосте порядку денного:
"Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк".
Питання сьоме порядку денного:
"Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк".
Питання восьме порядку денного:

"Чистий прибуток Товариства в розмiрi 18 674 тис. грн. розподiлити наступним чином: частину
чистого прибутку в розмiрi 18 102 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв, а частину в розмiрi 572
тис. грн. направити на збiльшення оборотних засобiв Товариства з метою забезпечення належного
виконання Товариством розрахункiв за зобов’язаннями в майбутнiх перiодах".
Питання дев’яте порядку денного:
"Частину чистого прибутку Товариства в розмiрi 18 102 тис. грн. направити на виплату дивiдендiв.
Виплатити дивiденди безпосередньо акцiонерам. Затвердити розмiр рiчних дивiдендiв iз розрахунку
21,55 грн. на одну просту iменну акцiю".
З десятого питання порядку денного рiшення не прийнято.
Питання одинадцяте порядку денного:
"20.04.2017р. достроково припинити повноваження наступних членiв Наглядової ради Товариства:
1.Член Наглядової ради - Саркiсов С.Е.
2.Член Наглядової ради - Саркiсов М.Е.
3.Член Наглядової ради - Лаврусенко В.А.".
Питання дванадцяте порядку денного:
"Обрати з 20 квiтня 2017 року Наглядову раду Товариства строком на три роки у наступному складi:
1.Член Наглядової ради – Статкевич Наталiя Леонiдiвна – представник акцiонера Громадянки
Республiки Кiпр Трудiа Тсангарi (Troodia Tsangari).
2.Член Наглядової ради – Торганова Ольга Олександрiвна – представник акцiонера: Громадянки
Республiки Кiпр Ермiонi Павлiду (Ermioni Pavlidou).
3.Член Наглядової ради – Порошкова Наталiя Олександрiвна – представник вiд групи акцiонерiв:
Громадянки Республiки Кiпр Георгiа Тсiкку (Georgia Tsikkou)."
Питання тринадцяте порядку денного:
"Затвердити форму цивiльно-правового договору, що може бути укладений з членом Наглядової ради
Товариства, в редакцiї, що додається.
Надати Головi Правлiння Товариства Крашенiннiкову I.В. право укладання та пiдписання вiд iменi
Товариства цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства".

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові
X
27.01.2017
100

Проведення загальних зборiв iнiцiювала Наглядова Рада Товариства.
Збори проводилися шляхом заочного голосування.
Перелiк питань:
1. Обрання лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Внесення змiн до Статуту Товариства.
4. Визначення уповноваженої особи Товариства, якiй надаються повноваження щодо здiйснення
всiх необхiдних дiй для реєстрацiї нової редакцiї Статуту Товариства.
Результати розгляду питань:
Питання перше порядку денного:
"Обрати лiчильну комiсiю у складi 2-х осiб: голови лiчильної комiсiї А.В. Дегтяр i члена комiсiї –
Н.М.Гайдук".
Питання друге порядку денного:
"Обрати I.В. Крашенiннiкова головою позачергових загальних зборiв акцiонерiв Товариства, В.Й.
Гончаренко - секретарем зборiв".
Питання третє порядку денного:
"У зв’язку зi змiнами в складi акцiонерiв Товариства викласти та затвердити Статут Товариства в
новiй редакцiї, що додається".
Питання четверте порядку денного:
"Уповноважити Голову Правлiння Товариства Крашенiннiкова I.В. пiдписати нову редакцiю
Статуту Товариства та забезпечити державну реєстрацiю нової редакцiї Статуту Товариства з
правом передоручення".

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул.. Нижнiй Вал, буд.
17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей А01 №795373
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Шевченковская районная в городе Киеве государственная
администрация

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарiй, послугами якого користується Товариство

Повне найменування юридичної особи або Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи "Київська аудиторська група"
Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

20067093

Місцезнаходження

02660 м. Київ Днiпровський м. Київ Проспект Броварський, 15

Номер ліцензії або іншого документа на цей № 1560
вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

044 585 96 98

Факс

044 585-96 98

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

Аудитор, який здiйснює перевiрку рiчної фiнансової звiтностi
Товариства.

Повне найменування юридичної особи або Приватне акцiонерне товариство "Iнститут ризику"
прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи
Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

35670491

Місцезнаходження

04070 м. Київ Подiльський м.Київ вул. Андрiївська,13

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності
Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

-

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

044 494 00 76

Факс

044 494 00 76

Вид діяльності

Послуги професiйних актуарiїв

Опис

Послуги професiйних актуарiїв, якi надаються Товаристу

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

114/1/2014

Нацiональна
комiсiя з цiнних
паперiв та
фондового ринку

UA1024161002

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

98

840000

82320000

100

1

07.10.2014

Опис

Iнших цiнних паперiв Товариство не випускало

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

Найменування
основних засобів

Орендовані основні засоби Основні засоби, всього (тис.
(тис. грн.)
грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
призначення:

61063

60775

0

0

61063

60775

будівлі та споруди

59167

58556

0

0

59167

58556

0

0

0

0

0

0

1485

1611

0

0

1485

1611

0

0

0

0

0

0

411

608

0

0

411

608

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

61063

60775

0

0

61063

60775

машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші

Усього
Опис -

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена
частина боргу (тис.
грн.)

Відсоток за
користування коштами
(відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за
кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

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

за фінансовими інвестиціями в
корпоративні права (за кожним
видом):

X

0

X

X

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за цінними паперами
у тому числі:

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній
основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

23442

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

23442

X

X

Опис:

Станом на кiнець звiтного перiоду iнших зобов'язань Компанiя не має.

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

11.01.2017

12.01.2017

Інформація про зміну власників акцій,
яким належить 10 і більше відсотків
голосуючих акцій

20.04.2017

21.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

15.11.2017

15.11.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Київська аудиторська група"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків
- фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

20067093
02660, Днiпровський р-н, м. Київ,
Броварський Проспект, 15

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

1560 26.01.2001

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

340 П 000340 20.01.2016 24 грудня 2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0545
24.09.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

-

Номер та дата договору на проведення аудиту

68/04-А
07.10.2014

Дата початку та дата закінчення аудиту

19.03.2018
18.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

18.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

100000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

Товариство з обмеженою
вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма

"Київська аудиторська група"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків
- фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських
фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

20067093
02660, Днiпровський р-н, м. Київ,
Броварський Проспект, 15
1560 26.01.2001

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

340 П 000340 20.01.2016 24.12.2020

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України

0545
24.09.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

безумовно-позитивна
-

Номер та дата договору на проведення аудиту

68/04-А
07.10.2014

Дата початку та дата закінчення аудиту

19.03.2018
18.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

18.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

100000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Реєстрацiйний №19/18
Для Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Акцiонерам АТ «ПРОСТО-страхування»
Керiвництву АТ «ПРОСТО-страхування»
Думка
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «ПРОСТО-страхування»” (далi –
Компанiя), що складається зi звiту про фiнансовий стан на 31 грудня 2017 pоку, звiту про сукупний дохiд, звiту про
змiни у власному капiталi та звiту про рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився зазначеною датою i 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 pоку, її фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, у
вiдповiдностi до бухгалтерських полiтик та принципiв, зазначених у роздiлi «Основа представлення фiнансової
звiтностi» Примiток до фiнансової звiтностi, якi базуються на Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi (МСФЗ)
та вимогах законодавства України щодо формування страхових резервiв.
Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими
стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит 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, застосовними в Українi до нашого аудиту
фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми
вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.
Пояснювальний параграф
Ми звертаємо увагу на роздiл «Економiчне середовище, в умовах якого Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть» Примiток
до фiнансової звiтностi, в якiй зазначено, що незважаючи на зменшення макроекономiчних ризикiв для фiнансової
стабiльностi та деякого повiльного економiчного пiдйому у 2018, українська економiка все ще дуже уразлива до
потенцiйних внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв, а результати та наслiдки полiтичної та економiчної ситуацiї досi важко
прогнозувати, i вони можуть мати подальший несприятливий вплив на українську економiку.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi дiяльностi Компанiї,
необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому середовищi може спричинити

негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний
момент визначити неможливо. Фiнансова звiтнiсть Компанiї не включає коригувань у зв'язку з впливом подiй, що
вiдбулися в Українi. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського персоналу.
Наша думка не є модифiкована стосовно цього питання.
Основа представлення звiтностi
Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на роздiл «Основа представлення фiнансової звiтностi» Примiток до
фiнансової звiтностi, де зазначено, що фiнансова звiтнiсть була складена з дотриманням вимог, встановлених
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг щодо формування
страхових резервiв.
Не модифiкуючи нашу думку, ми звертаємо увагу на роздiл «Основа представлення фiнансової звiтностi» Примiток до
фiнансової звiтностi, де зазначено, що Компанiя не застосовувала МСБО 29 Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї (МСБО 29) i не проводила перерахунку фiнансової звiтностi за 2016 та 2017 роки у зв’язку з
недостатнiстю характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки країни є гiперiнфляцiйним.
Ключовi питання аудиторської перевiрки
Ключовi питання аудиту – це питання, якi, на наше професiйне судження, були найбiльш значущими пiд час нашого
аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод. Цi питання розглядалися у контекстi нашого аудиту фiнансової
звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi нашої думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої
думки щодо цих питань.
Ключовi питання Процедури стосовно ключових питань
Правильнiсть визначення вiдстрочених аквiзицiйних витрат та оцiнка адекватностi створених страхових резервiв •
Вивчили пiдходи та методи, застосованi незалежним актуарiєм, при тестуваннi адекватностi створених страхових
резервiв та визначеннi вiдстрочених аквiзицiйних витрат
• Отримали необхiднi докази щодо квалiфiкацiї та незалежностi залученого актуарiя
Пiдтвердження наявностi та лiквiдностi грошових коштiв • Отримали пiдтвердження щодо залишкiв грошових коштiв
• Протестували рейтинги банкiв, в яких розмiщенi грошовi кошти
• Отримали пiдтвердження щодо вiдсутностi обмежень щодо використання грошових коштiв
Перевiрка правильностi оцiнки нерухомого майна • Отримали розумiння моделi облiку основних засобiв
• Оцiнили адекватнiсть оцiнки нерухомого майна
• Отримали необхiднi докази щодо квалiфiкацiї та незалежностi залученого експерта
Перевiрка правильностi та достатностi умов забезпечення платоспроможностi страховика • Провели перевiрку
класифiкацiї та достатностi активiв для представлення страхових резервiв
• Переобрахували розмiр показникiв
Iнша iнформацiя, що буде включена до Рiчної iнформацiї емiтента за 2017 рiк
Iнша iнформацiя складається з iнформацiї, яка мiститься в Рiчнiй iнформацiї емiтента за 2017 рiк, але не мiстить
фiнансової звiтностi та нашого звiту аудитора щодо неї. Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за iншу
iнформацiю. Надання нам Рiчної iнформацiї емiтента за 2017 рiк очiкується пiсля дати цього звiту незалежного
аудитора.
Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не будемо робити висновок з будьяким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, що
зазначена вище, пiсля її надання та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю та
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 цiєї iншої iнформацiї, ми зобов’язанi повiдомити про цей факт.
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 застосовно, питання, що стосуються
безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для
бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо 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.
Вiдповiдальностi аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашими цiлями є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит проведений вiдповiдно до МСА, завжди
виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано 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 усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:
• iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також 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, неправильнi 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 обґрунтованiсть 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, робимо висновок, 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 у своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або,
якщо такi розкриття є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,
отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити Компанiю припинити
свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
• оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi виключно з розкриттями iнформацiї, а також те,
чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу 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, 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 їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатися
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.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Iгумнова Iрина.
Генеральний директор
ТОВ “АФ “Київська аудиторська група”
(сертифiкат аудитора серiї А №004881) I.Iгумнова
Аудитор
ТОВ “АФ “Київська аудиторська група”
(сертифiкат аудитора серiї А №005497) С.Чунiхiна
ТОВ «АФ «Київська аудиторська група»
Код за ЄДРПОУ 20067093
Броварський проспект, 15, м. Київ, 02002
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, видане Аудиторською палатою України за
№1560 вiд 26.01.2001р., строк дiї по 24 грудня 2020 року.
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних
учасникiв ринку цiнних паперiв, видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку 20.01.2016р.:
реєстрацiйний номер свiдоцтва №340, серiя П №000340, строк дiї з 02 лютого 2013 року по 24 грудня 2020 року.
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки
фiнансових установ, видане Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг: номер: 0017, дата видачi: 21.05.2013, чинне до 24 грудня 2020 року.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi, виданого Аудиторською палатою України: номер: 0545, дата
видачi: 24.09.2015 згiдно рiшення АПУ вiд 24.09.15р. за №315/4, чинне до 31 грудня 2020 року.
18 квiтня 2018 року
Київ
------* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний

контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

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

2017

2

1

2

2016

2

1

3

2015

2

1

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

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): ---

Ні

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
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): ---

Ні

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 зменьшення 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): ---

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного
голосування? (так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

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 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
членів наглядової ради - представників акціонерів

3

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

0

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

3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

4

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювались.

Інші (запишіть)

---

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

---

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): ---

X
X

Ні

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

---

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, створено
ревізійну комісію

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 4
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?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

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

Ні

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
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

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):

Iншi документи вiдсутнi.

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Так

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
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
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)

Аудитор не змiнювався

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

Ні

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились

X
X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

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): Не визначились.

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 29.12.2012 ; яким органом управління прийнятий:
Загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено:
Текст Кодексу корпоративного управлiння Компанiї було розмiщено на корпоративному
сайтi Компанiї http://pro100.ua
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 2017 року Компанiєю було дотримано принципiв корпоративного управлiння Компанiї,
якi вiдповiдають мiжнародно-визнаним стандартам, та етичним нормам та базуться на основi
принципiв корпоративного управлiння Органiзацiї економiчного спiвробiтництва i розвитку
(ОЕСР), Рекомендацiй з найкращої практики корпоративного управлiння для акцiонерних
товариств України, Принципiв корпоративного управлiння, затверджених Рiшенням Державної
комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 11.12.2003 №571.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Основною метою дiяльностi Компанiї є надання страхових та пов’язаних зi страхуванням послуг
на територiї України. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть згiдно лiцензiй, виданих Державною
комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг України. Прийнятi на страхування ризики
включають ризики по страхуванню транспорту, вiдповiдальностi перед третiми особами, медичне
та майнове страхування. Предметом безпосередньої дiяльностi Компанiї є: - особисте страхування
; - майнове; - страхування вiдповiдальностi; - перестрахування; - фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
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.
Власники iстотної участi (10% i бiльше) станом на 31.12.2017 р.: вiдсутнi, кожен з акцiонерiв
володiє пакетом акцiй, розмiр якого менший за 10%.
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.
Фактiв порушення членами Наглядової ради та виконавчого органу Компанiї внутрiшнiх правил,
що призвело до заподiяння шкоди Компанiї або споживачам фiнансових послуг за 2017 рiк не було
виявлено.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Протягом 2016 року до Компанiї були застосованi наступнi заходи впливу органами державної
влади: В 2016 роцi до Компанiї були застосованi заходи впливу органами державної влади, якi не
були закритi, а тому перейшли на 2017 рiк: 1. Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 831 вiд 19.04.2016 р., було винесено
припис про усунення Компанiєю порушення законодавства про фiнансовi послуги. За невиконання
даного Розпорядження, Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг було застосовано заходи впливу у виглядi штрафiв, а саме: Постанова №
214/13-15/13/5 про накладення штрафної санкцiї (штрафу) вiд 14.06.2016 року; Постанова №
341/13-15/13/4 про накладення штрафної санкцiї (штрафу) вiд 29.09.2016 року; Постанова №
54/67/13-4/14/П про накладення штрафної санкцiї (штрафу) вiд 15.02.2017 року; Постанова №
522/601/13-4/14/П про накладення штрафної санкцiї (штрафу) вiд 26.04.2017 року. По данiй подiї
справа перебувала на розглядi в судi, а в 2017 роцi набрало законної сили рiшення суду, на
пiдставi якого АТ «ПРОСТО-страхування» не мало правових пiдстав визнати подiю вiд 05 вересня
2015 року страховою. В травнi 2017 року АТ «ПРОСТО-страхування» сплатило штрафнi санкцiї в
повному обсязi. Таким чином Розпорядження №831 вiд 19.04.2016 р. виконано в повному обсязi в
2017 роцi. 2. Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi
ринкiв фiнансових послуг №1760 вiд 26.07.2016 р. було винесено припис про усунення Компанiєю
порушення законодавства про фiнансовi послуги. За невиконання даного Розпорядження,
Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
було застосовано заходи впливу у виглядi штрафiв, а саме: Постанова № 332/13-15/13/4 про
накладення штрафної санкцiї (штрафу) вiд 21.09.2016 року; Постанова № 55/66/13-4/14/П про
накладення штрафної санкцiї (штрафу) вiд 15.02.2017 року; Постанова № 521/600/13-4/14/П про
накладення штрафної санкцiї (штрафу) вiд 26.04.2017 року. В травнi 2017 року АТ «ПРОСТОстрахування», провiвши додаткове страхове розслiдування, визнало подiю вiд 26.10.2015 року
страховим випадком, а тому, вiдповiдно було проведено виплату страхового вiдшкодування
Скаржнику, а також сплаченi штрафнi санкцiї в повному обсязi. Таким чином Розпорядження
№1760 вiд 26.07.2016 р. виконано в повному обсязi в 2017 роцi. 3. Розпорядженням Нацiональної
комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг № 862 вiд
21.04.2016 р. було винесено припис про усунення Компанiєю порушення законодавства про
фiнансовi послуги. Розгляд справи Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг зупинено до вступу спадкоємцiв у спадщину та вирiшення
цивiльної справи по сутi в судi. В серпнi 2017 року АТ «ПРОСТО-страхування» визнало подiю
страховою та здiйснило виплату страхового вiдшкодування в повному обсязi. Таким чином
Розпорядження № 862 вiд 21.04.2016 р. виконано в повному обсязi в 2017 роцi. Протягом 2017
року заходи впливу до членiв Наглядової ради Компанiї та Виконавчого органу Компанiї не
застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Управлiння ризиками вiдiграє значну роль у дiяльностi Компанiї. Загальна програма управлiння
ризиками Компанiї зосереджена на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i пошуку способiв для
мiнiмiзацiї потенцiйних негативних впливiв на фiнансовi показники дiяльностi Компанiї.
Страховий ризик Страховий ризик - основний ризик, якому пiддається Компанiя та який
пов’язаний з вiрогiднiстю настання страхового випадку та невизначенiстю суми вiдповiдного
вiдшкодування. За суттю страхового контракту цей ризик є випадковим та внаслiдок цього
непередбаченим. Ризик полягає в тому, що фактичнi страховi виплати за страховими випадками
можуть перевищити поточну вартiсть страхових зобов’язань. Це може статись внаслiдок того, що
частiсть або розмiр виплат будуть вище, нiж оцiнювальнi данi. Страховi випадки мають
випадковий характер i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть завжди вiдрiзнятись вiд даних,
передбачених страховими моделями. Компанiя управляє ризиком через застосування страхової
стратегiї, укладання угод про перестрахування. Ринковий ризик Ринковий ризик представляє
собою ризик знецiнення фiнансових iнструментiв Компанiї внаслiдок змiни ринкової
кон’юнктури. Компанiя встановлює лiмiти щодо максимального рiвня прийнятого ризику по
вiдношенню до конкретного iнструменту або групи iнструментiв i контролює їх дотримання
вiдповiдно до вимог чинного законодавства. Кредитний ризик Компанiя приймає ризик того, що за
певних умов, контрагент не зможе повнiстю або частково розрахуватися за своїми зобов’язаннями

у встановленi термiни. Компанiя управляє кредитним ризиком шляхом оцiнки фiнансового
положення та кредитної iсторiї дебiторiв. Для мiнiмiзацiї ризикiв виникнення сумнiвної
дебiторської заборгованостi Компанiя формує резерв пiд сумнiвну дебiторську заборгованiсть.
Ризик вiд змiни процентних ставок Цей ризик виражається через негативний вплив на фiнансовий
стан Компанiї змiн процентних ставок, а саме, зниження доходiв, отриманих вiд iнвестицiй в
iнструменти, на якi нараховуються вiдсотки. Компанiя бере на себе ризик, пов’язаних з
коливаннями ринкових процентних ставок, що впливають на фiнансове положення i рух грошових
коштiв. Валютний ризик Валютний ризик виникає, в основному, по грошових коштах, виражених
в iноземнiй валютi, розмiщених на депозитних рахунках в банках. Компанiя управляє своїм
валютним ризиком, пiдтримуючи вiдкриту позицiю вiдповiдно до рекомендацiй керiвництва.
Ризик лiквiдностi Ризик лiквiдностi контролюється керiвництвом за рахунок формування резервiв
у виглядi грошових коштiв на рахунках Компанiї та короткострокових депозитiв. Управлiння
капiталом Метою Компанiї при управлiннi капiталом є: виконання мiнiмальних вимог до розмiру
капiталу, встановлених законодавством України. Компанiя зобов’язана пiдтримувати мiнiмальну
суму капiталу, необхiдну для ведення бiзнесу. Мiнiмально необхiдний рiвень капiталу
розраховується на основi передбачених законодавством бухгалтерських записiв, i повинен
пiдтримуватись протягом року;- забезпечення здатностi Компанiї здiйснювати дiяльнiсть
вiдповiдно до концепцiї безперервностi; забезпечення вiдповiдного прибутку акцiонерам.
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.
Згiдно штатного розпису в Компанiї передбачено посаду начальника Вiддiлу внутрiшнього аудиту.
Протягом 2017 року Начальник Вiддiлу внутрiшнього аудиту займався наглядом за поточною
дiяльнiстю Компанiї; контролем за дотриманням законiв, нормативно-правових актiв органiв, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, та рiшень органiв управлiння
Компанiї; перевiркою результатiв поточної фiнансової дiяльностi Компанiї; аналiзом iнформацiї
про дiяльнiсть Компанiї, професiйну дiяльнiсть її працiвникiв, випадки перевищення повноважень
посадовими особами Компанiї; виконував iншi передбаченi законами функцiї, пов'язанi з наглядом
та контролем за дiяльнiстю Компанiї.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом 2017 року активiв в обсязi, що перевищує установлений статутом
розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Фактiв купiвлi-продажу протягом 2017 року активiв в обсязi, що перевищує установлений
статутом розмiр, не було.
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.
Компанiя станом на 31.12.2017 року не мала залишкiв та операцiй з асоцiйованими компанiями. В
Звiтi про фiнансовi результати за 2017 рiк включена сума, що виникла внаслiдок здiйснення
операцiй з акцiонером АТ «Страхова компанiя «Життя та Пенсiя» - дохiд вiд оренди в сумi 25,0
тис. грн.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Вiдсутнi факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена
аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв

фiнансових послуг.
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)
Компанiєю укладено договiр на надання аудиторських послуг з незалежною аудиторською фiрмою
ТОВ «АФ «Київська аудиторська група». Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської
дiяльностi №1560 видано згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001 р. №98,
продовжено до 24.12.2020 р. згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2015 р.
№319/2. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiї П №000340, строк дiї Свiдоцтва з
продовжено до 24.12.2020р. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на
ринку цiнних паперiв №0017 видане згiдно з рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 21.05.2013р. №1599, строк дiї
Свiдоцтва продовжено до 24.12.2020 р. Лiцензiя Аудиторської палати України вiд 24.05.1996 р.
№001560. Юридична адреса: 02660, м. Київ, Броварський проспект, 15, тел/факс 585-96-98.
Протягом 2016 року надавалися аудиторськi послуги з аудиту фiнансової звiтностi фiнансової
установи, складеної вiдповiдно до МСФЗ та вимог внутрiшнiх корпоративних стандартiв та
завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом щодо перевiрки рiчних звiтних даних
страховика. Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора – не виникало. Ротацiї аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх
п'яти рокiв – не було. До ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» Аудиторською палатою України
протягом 2017 року не застосовувались жоднi стягнення. Вiдсутнi факти подання недостовiрної
звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi органами, якi
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Протягом 2017 року надавалися аудиторськi послуги з аудиту фiнансової звiтностi фiнансової
установи, складеної вiдповiдно до МСФЗ та вимог внутрiшнiх корпоративних стандартiв та
завдання з надання впевненостi, що не є аудитом чи оглядом щодо перевiрки рiчних звiтних даних
страховика. Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй
внутрiшнього аудитора – не виникало. Стаж аудиторської дiяльностi ТОВ «АФ «Київська
аудиторська група» становить 20 рокiв.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
ТОВ «АФ «Київська аудиторська група». Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської
дiяльностi №1560 видано згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 26.01.2001р. №98,
продовжено до 24.12.2020р. згiдно з рiшенням Аудиторської палати України вiд 24.12.2015р.
№319/2. Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi
перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiї П №000340, строк дiї Свiдоцтва з
продовжено до 24.12.2020р. Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв,
якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на
ринку цiнних паперiв №0017 видане згiдно з рiшенням Нацiональної комiсiї, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 21.05.2013р. №1599, строк дiї
Свiдоцтва продовжено до 24.12.2020р. Лiцензiя Аудиторської палати України вiд 24.05.1996р.
№001560. Юридична адреса: 02660, м. Київ, Броварський проспект, 15, тел/факс 585-96-98. ТОВ
"АФ "Київська аудиторська група" протягом 16 рокiв надає аудиторськi послуги фiнансовiй
установi
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Протягом 2017 року Аудитором надавалися аудиторськi послуги з аудиту фiнансової звiтностi

фiнансової установи.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора – не виникало.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Ротацiї аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв – не було.
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
До ТОВ «АФ «Київська аудиторська група» Аудиторською палатою України протягом 2017 року
не застосовувались жоднi стягнення.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Розглядом скарг споживачiв фiнансових послуг займається Управлiння претензiйно-правового
врегулювання, яке очолює начальник – Синюк Станiслав Леонiдович, 1974 року народження, має
вищу юридичну освiту, отриману в Нацiональнiй академiї внутрiшнiх справ. В Управлiннi працює
7 спецiалiстiв, якi мають вищу юридичну освiту. В обов’язки спецiалiстiв цього Управлiння
входить розгляд вхiдних та вихiдних претензiй до Компанiї, позовiв до суду, скарг вiд
страхувальникiв.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Синюк Станiслав Леонiдович
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Скарги надходили вiд страхувальникiв, та носили характер - неповноту виплати страхового
вiдшкодування або вiдмова у виплатi страхового вiдшкодування. Кiлькiсть скарг, якi надiйшли до
Компанiї протягом 2017 року вiд Нацкомфiнпослуг – 12 скарг та МТСБУ – 5 скарг. З 11 справ, якi
надiйшли на нашу адресу вiд Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання
фiнансових послуг, останньою не було виявлено порушення з нашої сторонни. Наказом вiд
03.07.2012р. №108 в Компанii затверджена Процедура опрацювання звернень i скарг споживачiв
фнансових послуг, в якiй встановлено правила взаємодiї мiж структурними пiдроздiлами Компанiї,
щодо здiйснення захисту прав споживачiв та яка регламентує механiзми опрацювання звернень i
скарг фiзичних осiб – клiєнтiв Компанiї, якi є або планують стати споживачами фiнансових послуг
Компанiї, у тому числi страхувальники, застрахованi особи та постраждалi особи за договорами
страхування цивiльної вiдповiдальностi, укладеними Компанiєю. З метою створення об’єктивної
оцiнки якостi обслуговування клiєнтiв Компанiї та надання можливостi оперативного реагування
на звернення клiєнтiв – споживачiв фiнансових послуг, на корпоративному сайтi Компанiї
http://pro100.ua розроблено механiзм зворотнього зв’язку «Ваш вiдгук». Крiм того, клiєнтам
Компанiї забезпечується надання юридичної iнформацiйно-консультацiйної допомоги та
роз’яснень щодо захисту прав споживачiв фiнансових послуг у взаємовiдносинах iз третiми
особами, а саме, роз’яснення щодо порядку дiй з винуватцями заподiяння шкоди та їх страховими
компанiями, рекомендацiї щодо експертних компанiй-партнерiв та ремонтних органiзацiй, надання
юридичної допомоги при розглядi справ про адмiнiстративнi правопорушення в судi тощо.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та

результати їх розгляду.
На сьогоднiшнiй день нерозглянутих скарг немає.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"ПРОСТО-страхування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

Територія

24745673

за КОАТУУ 8039100000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

66030

0

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

Київ, Герцена, 10

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 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

642

465

1638

первісна вартість

1001

2186

2264

2421

накопичена амортизація

1002

1544

1799

783

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

1010

Основні засоби:

1010

61063

60775

69092

первісна вартість

1011

81000

81689

85298

знос

1012

19937

20914

16206

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

12400

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

I. Необоротні активи

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

500

500

500

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

456

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

1219

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

17717

19791

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

9566

9544

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

89488

91075

85305

Запаси

1100

728

488

637

Виробничі запаси

1101

0

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

19687

20683

25600

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

352

2145

745

з бюджетом

1135

0

17

15

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

14679

15756

9052

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

210459

204427

74251

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

0

0

0

Витрати майбутніх періодів

1170

96

111

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

9958

10032

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

1380

1688

0

резервах незароблених премій

1183

8578

8344

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

II. Оборотні активи

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

255959

253659

110300

III. Необоротні активи, утримувані для продажу,
та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

345447

344734

195605

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

82320

82320

64000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

45559

45559

0

Додатковий капітал

1410

13380

13380

52187

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1363

1363

1363

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

18677

20248

-51556

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

21481

28821

0

Усього за розділом I

1495

182780

191691

65994

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

2578

2055

4461

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

7186

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

118502

127546

94683

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на
початок звітного періоду)

1532

31443

29812

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

87059

97734

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

121080

129601

106330

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

3413

за товари, роботи, послуги

1615

966

1058

0

за розрахунками з бюджетом

1620

614

3323

2127

за у тому числі з податку на прибуток

1621

569

3319

0

за розрахунками зі страхування

1625

50

21

415

за розрахунками з оплати праці

1630

105

166

710

за одержаними авансами

1635

2691

2272

1401

за розрахунками з учасниками

1640

22120

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

4920

8074

5624

Поточні забезпечення

1660

5533

6565

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

4588

1963

9591

Усього за розділом IІІ

1695

41587

23442

23281

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

345447

344734

195605

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Сапацинський О.В.

Головний бухгалтер

Гончаренко В.Й.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"ПРОСТО-страхування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

24745673

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

170289

157727

Премії підписані, валова сума

2011

204904

189676

Премії, передані у перестрахування

2012

-23706

-25343

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-10675

-10340

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

-234

3734

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( -17927 )

( -16304 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( -89228 )

( -75827 )

Валовий:
прибуток

2090

63134

65596

збиток

2095

(0)

(0)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

1940

-2825

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

1630

-2950

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

308

125

Інші операційні доходи

2120

5299

6198

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

Адміністративні витрати

2130

( -23654 )

( -21867 )

Витрати на збут

2150

( -41628 )

( -42024 )

Інші операційні витрати

2180

( -6730 )

( -4512 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

(0)

(0)

Стаття

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

-1639

566

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

9098

12512

Інші доходи

2240

8309

27297

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

(0)

( -3942 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

15768

36433

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-6857

-10483

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

8911

25950

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

8911

25950

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

2048

2149

Витрати на оплату праці

2505

29088

25423

Відрахування на соціальні заходи

2510

5706

5032

Амортизація

2515

2620

2432

Інші операційні витрати

2520

139705

125498

Разом

2550

179167

160534

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

840000

840000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

840000

840000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

10.61

30.89

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

10.61

30.89

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

---

Керівник

Крашенiннiков I.В.

Головний бухгалтер

Гончаренко В.Й.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"ПРОСТО-страхування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

24745673

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

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

518

256

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

0

0

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

182559

164528

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

263645

169585

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 59893 )

( 53838 )

Праці

3105

( 22180 )

( 19791 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 6055 )

( 5239 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 4630 )

( 12604 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 7388 )

( 8653 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 88745 )

( 78580 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( 257647 )

( 158381 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

184

2717

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

46

24

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

8867

14065

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

6005

6000

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 2137 )

( 960 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

( 6177 )

( 6215 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

6604

12914

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( -20863 )

( -17290 )

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)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Інші платежі

3390

(0)

(0)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-20863

-17290

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-14075

-7093

Залишок коштів на початок року

3405

210459

192727

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

8043

24825

Залишок коштів на кінець року

3415

204427

210459

Примітки

---

Керівник

Сапацинський О.В.

Головний бухгалтер

Гончаренко В.Й.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство
"ПРОСТО-страхування"

Підприємство

за ЄДРПОУ

24745673

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)

3553

0

0

0

0

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

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

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:

3255

X

0

X

(0)

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

---

Керівник

Крашенiннiков I.В.

Головний бухгалтер

Гончаренко В.Й.

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "ПРОСТО-страхування"

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

24745673

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

82320

45559

13380

22844

18677

0

0

182780

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

82320

45559

13380

22844

18677

0

0

182780

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

8911

0

0

8911

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
(дивіденди)

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

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
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
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

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

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

-7340

0

0

0

Залишок на
кінець року

4300

82320

45559

13380

22844

20248

0

0

191691

Примітки

-

Керівник

Сапацинський О.В.

Головний бухгалтер

Гончаренко В.Й.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПРОСТО-СТРАХУВАННЯ»
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
ЗА РIК, ЩО ЗАКIНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2017 РОКУ
(в тисячах українських гривень)
• IНФОРМАЦIЯ ПРО КОМПАНIЮ
Приватне акцiонерне товариство «ПРОСТО-страхування» (далi - «Компанiя») спочатку було
зареєстровано як Закрите акцiонерне товариство «Акцiонерна страхова компанiя з надання
екстреної медичної допомоги iноземним громадянам» в 1997 роцi.
На теперiшнiй час Компанiя має наступне найменування:
- повне найменування - Приватне акцiонерне товариство «ПРОСТО-страхування»;
- скорочене найменування – АТ «ПРОСТО-страхування»;
Основною дiяльнiстю Компанiї є надання страхових та пов'язаних iз страхуванням послуг на
територiї України. Компанiя здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi страхових лiцензiй, виданих
Державною комiсiєю з регулювання ринку фiнансових послуг України. Компанiя здiйснює
страхування автотранспорту, вiдповiдальностi перед третiми особами, медичне страхування та
страхування майна. Компанiя не має лiцензiї на надання послуг зi страхування життя.
Станом на 31 грудня 2017 року та станом на 31 грудня 2016 року Компанiя мала 13 фiлiй на
територiї України.
Станом на 31 грудня 2017 року персонал Компанiї нараховує 770 працiвникiв, iз них штатних –
241 спiвробiтника та 529 агентiв, працюючих за цивiльно-правовими договорами. Станом на 31
грудня 2016 року персонал Компанiї нараховував 805 працiвникiв, iз них штатних – 252
спiвробiтника та 553 агентiв, працюючих за цивiльно-правовими договорами.
Компанiя зареєстрована за адресою: вул. Герцена, 10, Київ, 04050, Україна.
Головний офiс Компанiї знаходиться за адресою: вул. Герцена, 10, Київ, 04050, Україна.
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року випущеними акцiями Компанiї володiли
наступнi акцiонери:
Акцiонер 31 грудня 2017 року, % 31 грудня 2016 року, %
Громадянин Республiки Кiпр Хрiстос Галанос (Christos Galanos) 9,091547% 9,091547%
Громадянка Республiки Кiпр Дiмiтра Каркаллi (Dimitra Karkalli) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Еленi Драку (Eleni Drakou) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Ермiонi Павлiду (Ermioni Pavlidou) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Марiя Парутi (Maria Parouti) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Фотiнi Омiру (Fotini Omirou) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Кирiакi Iоанну (Kyriaki Ioannou) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Георгiа Тсiкку (Georgia Tsikkou) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Тетяна Пелекану (Tetyana Pelekanou) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Парiана Деметрiу (Pariana Demetriou) 9,090833% 9,090833%
Громадянка Республiки Кiпр Трудiа Тсангарi (Troodia Tsangari) 9,090833% 9,090833%
ПАТ «Страхова компанiя «Життя та пенсiя» 0,00012% 0,00012%
Всього 100% 100%
Станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року кiнцева контролююча сторона вiдсутня.
Ця фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Правлiнням Компанiї 12 лютого 2018 року.
• ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, В УМОВАХ ЯКОГО КОМПАНIЯ ЗДIЙСНЮЄ СВОЮ
ДIЯЛЬНIСТЬ
Українська економiка знаходиться в затяжнiй кризi, ускладненiй вiйськовим конфлiктом на сходi

України та анексiєю Кримського пiвострова.
Стабiлiзацiя ситуацiї в Українi в значнiй мiрi залежатиме вiд дiй уряду, спрямованих, насамперед,
на вирiшення вiйськового конфлiкту та проведення реформ у фiнансовiй, адмiнiстративнiй,
фiскальнiй та правовiй системах країни. З цiєю метою уряд країни запроваджує жорсткi та
непопулярнi заходи, проведення яких може як позитивно, так i негативно вплинути на економiку
України.
З урахуванням зазначеного Компанiя проводила виважену полiтику управлiння активами i
пасивами з метою забезпечення вирiшення стратегiчних та тактичних цiлей i завдань,
забезпечення стабiльної та високоефективної роботи, оптимiзацiї фiнансових та мiнiмiзацiї не
фiнансових ризикiв.
В даний час макроекономiчнi ризики для фiнансової стабiльностi зменшуються, Нацiональний
банк України та незалежнi експерти очiкують економiчного зростання та деякого повiльного
вiдновлення економiки в 2018 роцi, але в той же час українська економiка все ще дуже вразлива до
потенцiйних внутрiшнiх та зовнiшнiх факторiв i результат i наслiдки полiтичної та економiчної
ситуацiї все ще важко прогнозувати, i вони можуть мати додатковий серйозний негативний вплив
на економiку України.
Хоча управлiнський персонал вважає, що вiн вживає належнi заходи на пiдтримку стабiльностi
дiяльностi Компанiї, необхiднi за iснуючих обставин, подальша нестабiльнiсть ситуацiї у дiловому
середовищi може спричинити негативний вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан
Компанiї, характер та наслiдки якого на поточний момент визначити неможливо.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї не включає коригувань у зв'язку з впливом подiй, що вiдбулися в
Українi. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок управлiнського
персоналу.
• ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Основа бухгалтерського облiку - Концептуальною основою даної фiнансової звiтностi є
бухгалтерськi полiтики та принципи, що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi («МСФЗ») випущених Комiтетом з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку (далi - «КМСБО») та iнтерпретацiях, випущених Комiтетом з iнтерпретацiй Мiжнародної
фiнансової звiтностi («КIМФО ») та вимогах законодавства України щодо формування страхових
резервiв:
ст.31 Закону України «Про страхування»;
Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України 17.12.2004р. №3104, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України
10.01.2005р. за №19/10299;
Порядку i правил формування, розмiщення та облiку страхових резервiв з обов'язкового
страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, затвердженого розпорядженням
Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 13.11.2003р. №123,
зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.12.2003р. за №1107/8428.
МСФЗ не визначають методiв формування резервiв, але мають певнi застереження.
Вiдповiдно до пiдпункту б) пункту 14, пункту 15 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик
повинен на кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань,
використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв за договорами
страхування.
Якщо оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням
вiдповiдних вiдкладених аквiзицiйних витрат i нематерiальних активiв, є неадекватною в контекстi
розрахункових показникiв майбутнiх грошових потокiв, недолiк необхiдно повнiстю визнавати у
звiтi про прибутки i збитки.
Оцiнка адекватностi страхових резервiв, сформованих станом на 31 груднi 2017 року та 31 грудня
2016 року, була проведена актуарiєм Яценко Я.В. (свiдоцтво на право займатись актуарними
розрахунками та посвiдчувати їх №01-008 вiд 02.02.2012р.).
Актуарний висновок щодо тесту оцiнки адекватностi страхових зобов’язань пiдтверджує, що

страховi резерви станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року сформованi Компанiєю в
адекватному обсязi до страхових зобов’язань Компанiї.
Вiдповiдно до пiдпункту а) пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» страховик не повинен
визнавати як зобов'язання будь-якi страховi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат,
якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець
звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та резерв коливань збитковостi).
Вiдповiдно до законодавства України за обов’язковим страхуванням цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв Компанiя формувала резерв коливань
збитковостi; за обов’язковим страхуванням цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду Компанiя
формувала резерв катастроф.
Резерв коливань збитковостi та резерв катастроф Компанiя формує за рахунок прибутку
пiдприємства та вiдображає в балансi у складi власного капiталу як «iншi резерви» (рядок 1435).
Крiм того, МСФЗ не регламентовано форми фiнансової звiтностi, проте МСФЗ 1 «Представлення
фiнансової звiтностi» встановленi загальнi вимоги про представлення фiнансової звiтностi,
рекомендацiї по структурi та мiнiмальнi вимоги по її змiсту. Вiдповiдно до українського
законодавства форма та змiст фiнансової звiтностi, а саме: балансу, звiту про фiнансовi результати,
звiту про рух грошових коштiв, звiту про власний капiтал були затвердженi наказом Мiнiстерства
фiнансiв України 07.02.2013р. №73, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.2013р.
за №336/22868. Дана фiнансова звiтнiсть складена у вiдповiдностi до наказу Мiнiстерства
фiнансiв, що не дозволяє дотриматись всiх вимог МСФЗ 1 «Представлення фiнансової звiтностi»
вiдносно структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть включає баланс (звiт про фiнансовий стан), звiт про фiнансовi результати
(звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний капiтал, примiтки до
фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах українських гривень.
Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi принципу iсторичної вартостi, за винятком
переоцiнки деяких фiнансових iнструментiв у вiдповiдностi до МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка» та оцiнки операцiйної нерухомостi, яка вiдображена за справедливою
вартiстю вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби».
У вiдповiдностi до МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї» (МСБО 29) економiка
України вважалась гiперiнфляцiйною протягом 2000 року i попереднiх рокiв. З 1 сiчня 2001 року
українська економiка перестала вважатися гiперiнфляцiйною, i вартiсть акцiонерного капiталу та
основних засобiв Компанiї, представлена в одиницях вимiру, що дiє на 31 грудня 2000 року,
склала основу для визначення вартостi у наступнi перiоди.
Протягом звiтного перiоду за 2016-2017рр. Компанiя не застосовувала МСБО 29 i не проводила
перерахунку у фiнансовiй звiтностi за зазначенi перiоди з урахуванням наступних чинникiв.
Вiдповiдно до пункту 3 МСБО 29 показником гiперiнфляцiї є характеристики економiчного
середовища країни. Цi характеристики є кiлькiсними i якiсними.
Щодо аналiзу кiлькiсного фактору. Статистичнi данi Мiнiстерства статистики України свiдчать,
що кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки перевищив 100%. Цей показник незначно
вище за 100% i складав лише 101,18% на кiнець 2016 року. При цьому, за попереднi та поточний
роки рiвень iнфляцiї складав: за 2014 рiк – 24,9 %, за 2015 рiк – 43,3 %, за 2016 рiк – 12,3 %, за
2017 рiк – 13,7%. Тобто у наступнi роки кумулятивний рiвень iнфляцiї за останнi три роки не буде
перевищувати 100%. Так, станом на кiнець 2017 року кумулятивний рiвень iнфляцiї складає
83,14%.
Аналiз якiсних факторiв пункту 3 МСБО 29 не дає аргументованих доказiв того, що економiка
України є гiперiнфляцiйною, а саме:
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї, що основна маса населення вiддає перевагу
збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй
валютi i що суми, утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження
купiвельної спроможностi;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї i даних, що основна маса населення розглядає грошовi
суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. За офiцiйними

даними Нацбанку України схильнiсть до заощаджень населення на цей час досi становить
величину нижче нуля, тобто основна маса населення витрачає ранiше заощадженi кошти;
- вiдсотковi ставки, реальна заробiтна плата та цiни формуються ринком (тобто через попит та
пропозицiю) i не обов’язково iндексуються згiдно iндексу iнфляцiї. Iндексацiї пiдлягає лише
частка заробiтної плати i лише при деяких умовах;
- немає офiцiйно пiдтвердженої iнформацiї та спостереження, що продаж та придбання на умовах
вiдстрочки платежу пiдприємствами здiйснюється за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату
купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо цей строк є
коротким.
До того ж МСБО 29 не встановлює абсолютного рiвня, на якому вважається, що виникає
гiперiнфляцiя. Необхiднiсть перераховувати показники фiнансових звiтiв, згiдно з МСБО 29, є
питанням судження управлiнського персоналу компанiї.
Отже, здiйснивши аналiз кiлькiсного та якiсних факторiв, управлiнський персонал Компанiї
дiйшов висновку щодо недостатностi характеристик, якi свiдчать, що загальний стан економiки
країни є гiперiнфляцiйним. Тому управлiнським персоналом було прийняте рiшення не
застосовувати за результатами 2016-2017 рокiв норми МСБО 29 i не здiйснювати перерахунок
показникiв фiнансової звiтностi.
Але, поряд з тим, Компанiя буде слiдкувати за рiвнем iнфляцiї протягом 2018 та наступних рокiв,
враховуючи, що функцiональною валютою Компанiї є українська гривня.
Функцiональна валюта - Функцiональною валютою даної фiнансової звiтностi є українська гривня.
Операцiї у валютах, що вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Компанiї, вважаються
операцiями в iноземних валютах.
Використання припущення про здатнiсть Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй
основi - Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення, що Компанiя буде
продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду майбутньому. Станом на 31 грудня 2017
року Компанiя має накопичений нерозподiлений прибуток у сумi 20 248 тисяч гривень, а станом
на 31 грудня 2016 року Компанiя мала накопичений нерозподiлений прибуток у розмiрi 18 677
тисяч гривень. Керiвництво i далi буде вживати ранiше запланованi заходи для покращення
показникiв прибутковостi:
основна увага буде придiлена збiльшенню валових страхових премiй за рахунок залучення
корпоративного бiзнесу, збiльшення рiвня продажiв по КАСКО, ДГО та ОСАГО (у тому числi за
рахунок створення унiфiкованого i простого популярного страхового продукту по КАСКО,
розвиток агентської мережi, збiльшення рiвня крос-продажiв (продажу декiлька страхових
продуктiв клiєнту одночасно), розвитку продажiв ДМС в регiональнiй мережi, пiдвищення рiвня
лонгацiї договорiв страхування;
виконання узгодженого з усiма структурними пiдроздiлами бюджету, контроль за зменшенням
адмiнiстративних витрат, а також лiквiдацiя (припинення) дiяльностi нерентабельних структурних
пiдроздiлiв;
контроль за рiвнем агентської винагороди та приведення її до нормативних показникiв;
розширювати та вдосконалювати брокерську та агентську мережу, полiпшувати якiсть
обслуговування клiєнтiв, вдосконалювати систему мотивацiї страхових агентiв;
показник коефiцiєнта збитковостi (чистi премiї до чистих збиткiв) буде покращено надалi в
результатi дiй, спрямованих на сегментацiю ринку i розвиток певних видiв страхових продуктiв;
Компанiя буде продовжувати активно працювати над поверненням дебiторської заборгованостi по
регресах; контролем адмiнiстративних витрат;
акцiонери пiдтверджують свої намiри i далi розвивати i пiдтримувати бiзнес Компанiї.
• ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЛIКУ
Договори страхування – Договори, за якими Компанiя приймає значний страховий ризик вiд iншої
сторони («власника страхового полiсу»), погоджуючись виплатити вiдшкодування власнику
полiса або iншому бенефiцiару, якщо оговорена невизначена майбутня подiя («страхова подiя»)
наддасть несприятливий вплив на власника страхового полiсу або iншого бенефiцiару,
класифiкуються як договори страхування. Страховий ризик - це ризик, який не є фiнансовим

ризиком. Фiнансовий ризик являє собою ризик можливої майбутньої змiни однiєї або бiльше
зазначеної процентної ставки, вартостi цiнних паперiв, цiни на товари, курсу обмiну валют,
iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу або iншої змiнної величини, за
умови (у разi нефiнансової змiнної величини), що дана змiнна величина не є характерною для
сторони договору. За договорами страхування також може передаватися певний фiнансовий ризик.
Страховий ризик є значним, тiльки якщо внаслiдок настання страхового випадку Компанiя може
бути зобов'язана задовольнити значнi вимоги щодо вiдшкодування збиткiв. Коли договiр
вiднесений до категорiї договорiв страхування, вiн залишається в данiй категорiї, поки всi права i
обов'язки не будуть виконанi, або поки не закiнчиться термiн даних прав i зобов'язань. Договори,
за якими перехiд страхового ризику до Компанiї вiд власника страхового полiсу є незначним,
класифiкуються як фiнансовi iнструменти.
Страховi премiї – Валовi страховi премiї представляють собою страховi премiї за договорами,
укладеними протягом року, незалежно вiд того чи пов'язанi вони повнiстю або частково з бiльш
пiзнiм облiковим перiодом. Страховi премiї визнаються з урахуванням комiсiй, що пiдлягають
сплатi посередникам, i за вирахуванням податкiв i зборiв на пiдставi страхових премiй. Частка
зароблених отриманих страхових премiй визнається як дохiд вiд реалiзацiї. Страховi премiї
заробляються, починаючи з дати прийняття ризику протягом термiну дiї полiса з використанням
методу щоденного пропорцiйного розподiлу. Вихiднi премiї перестрахування визнаються як
витрати з використанням методу щоденного пропорцiйного розподiлу. Частка вихiдних премiй
перестрахування, не визнана як витрати, вважається передоплатою.
Анулювання страхових полiсiв – Страховi полiси скасовуються, якщо є об'єктивний доказ, що
власник страхового полiсу не бажає або не може продовжувати сплачувати премiї за страховим
полiсом. Тому анулювання страхових полiсiв, в основному, впливає на тi страховi полiси, по яких
премiї сплачуються частинами протягом термiну дiї страхового полiса. Анулювання страхових
полiсiв вiдображається у звiтностi окремо вiд валових страхових премiй.
Резерв незароблених премiй - величина резервiв незароблених премiй на будь-яку звiтну дату
"1/365" ("pro rata temporis"), визначається за кожним договором як добуток частки надходжень
суми страхового платежу (страхової премiї, страхового внеску) та результату, отриманого вiд
дiлення строку дiї договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї
договору (у днях)
Аналогiчно розраховуються частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй.
Збитки - Чистi збитки являють собою збитки, врегульованi протягом фiнансового року разом зi
змiною резерву неврегульованих збиткiв. Неврегульованi збитки являють собою резерви пiд
передбачувану кiнцеву вартiсть врегулювання всiх збиткiв Компанiї, що вiдбулися, але не
врегульованих на дату звiту про фiнансовий стан, незалежно вiд того визнанi вони чи нi, i резерви
пiд супутнi зовнiшнi витрати на врегулювання збиткiв.
Неврегульованi збитки оцiнюються шляхом огляду окремих збиткiв - резерв заявлених збиткiв
(«заявленi, але не врегульованi» або «РЗНУ») - i створення резерву пiд понесенi, але ще не
заявленi збитки («РПНУ»), вплив як внутрiшнiх, так i зовнiшнiх передбачуваних подiй, таких як
змiни зовнiшнiх витрат на врегулювання збиткiв, змiни в законодавствi та досвiд минулих рокiв i
тенденцiї. Резерви неврегульованих збиткiв не дисконтуються.
РЗНУ створюється за фактично заявленими, але не врегульованими на звiтну дату страховим
виплатам. Оцiнка здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування
страхових випадкiв пiсля звiтної дати, за вирахуванням суми регресiв.
РПНУ розраховується Компанiєю актуарними методами для кожного виду страхування i включає
допущення, якi базуються на iнформацiї про страховi збитки минулих рокiв, досвiдi врегулювання
збиткiв та сумою вiдшкодованих регресiв. Методи визначення таких оцiнок i формування
остаточної суми резервiв постiйно переглядаються та оновлюються. Отриманi в результатi
коригування вiдображаються у звiтi про фiнансовi по мiрi виникнення.
Очiкуване вiдшкодування з перестрахування i регресу вiдображається окремо як активи.
Вiдшкодування по перестрахуванню i регресу оцiнюється так само, як i неврегульованi збитки.
Коригування сум резервiв збиткiв, встановлених у попереднi роки, вiдображається у фiнансовiй
звiтностi за перiод, у якому здiйснюються данi коректування, i вiдображається окремо, якщо вони

є суттєвими. Застосовуванi методи та виконанi оцiнки регулярно переглядаються.
Резерв катастроф та резерв коливання збитковостi - За договорами обов'язкового страхування
цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв Компанiя формує
резерв коливань збитковостi вiдповiдно до вимог - ст.31 Закону України «Про страхування» та у
вiдповiдностi з Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами
страхування, iншими, нiж страхування життя, затвердженими розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України 17.12.2004р. №3104, зареєстрованими в
Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2005р. за № 19/10299.
За обов’язковим страхуванням цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду Компанiя формує
резерв катастроф вiдповiдно до Порядку i правил формування, розмiщення та облiку страхових
резервiв з обов'язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi за ядерну шкоду, затвердженого
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 13.11.2003р.
№123, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 02.12.2003р. за № 1107/8428.
Так як за принципами МСФЗ резерв коливань збитковостi та резерв катастроф не визнаються як
страховi зобов’язання, Компанiя вiдображає їх у складi iнших резервiв у капiталi. Рiзницi, що
виникають в результатi збiльшення в резервах вiдображаються як розподiл нерозподiленого
прибутку, а не як витрати у звiтi про фiнансовi результати. Рiзницi, що виникають в результатi
зменшення в резервах вiдображаються як переведення з категорiї iнших резервiв у капiталi до
категорiї нерозподiленого прибутку.
Резерви коливання збитковостi та резерви катастроф, вiдображенi у капiталi, не пiдлягають
перевiрцi адекватностi зобов’язань.
Резерв несплинувшого ризику - Даний резерв створюється для несплинувших ризикiв, що
виникають на пiдставi договорiв про спiльне страхування, коли очiкувана вартiсть збиткiв i
витрат, якi вiдносяться до неспливших термiнами страхових полiсiв, дiючих на дату звiту про
фiнансовий стан, перевищує резерв незароблених премiй за такими полiсами, пiсля вирахування
будь-яких аквiзицiйних витрат. Резерв несплинувшого ризику розраховується виходячи з класiв
господарської дiяльностi, управлiння якими здiйснюється спiльно, пiсля врахування майбутнiх
доходiв з iнвестицiй, утримуваних для забезпечення резервiв незароблених премiй та
несплинувшого ризику.
Перестрахування - Компанiя приймає та передає договори в перестрахування в ходi своєї
звичайної дiяльностi для обмеження своїх потенцiйних чистих збиткiв шляхом часткового
переходу ризику до перестраховикiв. Договори, переданi в перестрахування, не звiльняють
Компанiю вiд її прямих зобов'язань перед утримувачами полiсiв. Переданi премiї та вiдшкодованi
страховi виплати вiдображаються у складi прибутку або збитку та в звiтi про фiнансовий стан за
валовим методом.
Частки перестраховикiв в резервах включають залишки до отримання вiд компанiйперестраховикiв за переданими страховими зобов'язаннями. Суми, що вiдшкодовуються за
рахунок перестрахування, оцiнюються з урахуванням резерву неврегульованих збиткiв або
врегульованих збиткiв, пов'язаних з полiсом, переданими в перестрахування.
Суми, що вiдшкодовуються за договорами, переданими в перестрахування, оцiнюються на
предмет знецiнення на кожну дату звiту про фiнансовий стан. Такi активи вважаються
знецiненими при наявностi об'єктивного доказу, що, внаслiдок подiї, яка вiдбулася пiсля
первiсного визнання, Компанiя не може вiдшкодувати всi суми до сплати та що дана подiя має
об'єктивно вимiрний вплив на суми, якi Компанiя буде отримувати вiд перестрахувальника. Тiльки
права за договорами, у зв'язку з якими виникає значний перехiд страхового ризику, враховуються
як активи перестрахування. Права за договорами, якi не передбачають передачу iстотних
страхових ризикiв, враховуються як фiнансовi iнструменти.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати - аквiзицiйнi витрати у виглядi комiсiй, якi змiнюються залежно
вiд i виникають у зв'язку з придбанням або поновленням страхових полiсiв, переносяться на
майбутнi перiоди i амортизуються протягом перiоду, в якому заробляються вiдповiднi премiї.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються окремо для кожного виду дiяльностi i
переглядаються за видами дiяльностi в момент видачi страхового полiса i в кiнцi кожного
облiкового перiоду, щоб гарантувати що їх можна вiдшкодувати на пiдставi майбутнiх оцiнок.

Перевiрка на достовiрнiсть вiдображення страхових зобов'язань - На кожну дату звiту про
фiнансовий стан виконуються перевiрки на достовiрнiсть вiдображення страхових зобов'язань для
визначення, чи є достатнiми страховi резерви, за вирахуванням будь-яких супутнiх нематерiальних
активiв, таких як активи, придбанi при об'єднаннi пiдприємств або передачi портфеля. Поточнi
найкращi оцiнки всiх майбутнiх потокiв грошових коштiв за договорами та вiдповiднi витрати,
такi як витрати на врегулювання збиткiв, а також iнвестицiйнi доходи вiд активiв, якi є
забезпеченням страхових резервiв, використовуються при виконаннi даних тестiв. При виявленнi
дефiциту вiдповiднi нематерiальнi активи списуються i, при необхiдностi, створюється додатковий
резерв. Даний дефiцит визнається у складi прибутку чи збитку за рiк.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть зi страхування - Суми, що пiдлягають виплатi та
отриманню вiд власникiв полiсiв, агентiв i перестрахувальникiв, є фiнансовими iнструментами i
включаються в дебiторську i кредиторську заборгованiсть зi страхування, а не в страховi резерви
або активи перестрахування. Компанiя регулярно переглядає свою дебiторську заборгованiсть по
страхуванню для її оцiнки на предмет знецiнення нараховуючи резерв сумнiвних боргiв.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв - Компанiя визнає фiнансовi активи та зобов'язання у
своєму звiтi про фiнансовий стан, коли вона стає стороною за договором щодо вiдповiдного
фiнансового iнструменту. Звичайнi операцiї придбання та продажу фiнансових активiв та
зобов'язань визнаються з використанням методу облiку на дату розрахункiв. Звичайнi операцiї
придбання фiнансових iнструментiв, якi згодом будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю мiж
датою здiйснення операцiї i датою розрахунку, облiковуються точно так само, як i придбанi
iнструменти.
Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю, плюс, у
випадку якщо фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання не облiковується за справедливою
вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, витрати на здiйснення операцiї, якi
безпосередньо пов'язанi з придбанням або створенням фiнансового активу або випуском
фiнансового зобов'язання. Полiтика бухгалтерського облiку щодо подальшої переоцiнки даних
статей розкривається у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики, викладеної нижче в данiй
Примiтцi.
Для фiнансових iнструментiв, випущених на умовах, якi вiдрiзняються вiд ринкових, рiзниця мiж
номiнальною вартiстю компенсацiї сплаченої i справедливою вартiстю визнається у складi звiту
про фiнансовi результати того перiоду, в якому даний iнструмент був випущений, як збиток вiд
створення фiнансових iнструментiв по ставках нижче ринкових. У подальших перiодах балансова
вартiсть таких iнструментiв коригується на суму амортизацiї збиткiв вiд створення фiнансових
iнструментiв, а вiдповiднi доходи вiдображаються як процентнi доходи у складi звiту про
фiнансовi результати з використанням методу ефективної процентної ставки.
Припинення визнання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи
Фiнансовий актив (або, якщо доречно, частина фiнансового активу або частина групи аналогiчних
фiнансових активiв) припиняє визнаватися, коли:
припинилося дiя прав на отримання грошових потокiв вiд активу;
Компанiя передала свої права на отримання грошових потокiв вiд активу або зберегла за собою
право на отримання грошових потокiв вiд активу, але взяла на себе зобов'язання з їх виплати в
повному обсязi без суттєвої затримки третiй сторонi за угодою про «передачу»;
та
Компанiя або (а) передала практично всi ризики та вигоди по активу, або (б) не передала i не
зберегла у себе всi iстотнi ризики i вигоди по активу, але передала контроль над активом.
Фiнансовий актив припиняє визнаватися, коли його передача здiйснена i вона квалiфiкується як
припинення визнання. Вiд передачi потрiбно, щоб Компанiя або: (а) передала контрактнi права на
отримання грошових потокiв вiд активу; або (б) зберегла за собою право на потоки грошових
коштiв вiд активу, але взяла на себе контрактне зобов'язання по сплатi цих потокiв грошових
коштiв третiй сторонi. Пiсля передачi Компанiя здiйснює переоцiнку того, в якiй мiрi вона зберiгає
за собою ризики i вигоди вiд володiння переданим активом. Якщо усi iстотнi ризики та вигоди
були збереженi, актив продовжує вiдображатись у звiтi про фiнансовий стан. Якщо ж всi iстотнi

ризики i вигоди були переданi, то актив припиняє визнаватися. Якщо усi iстотнi ризики та вигоди
не були збереженi або переданi, Компанiя здiйснює оцiнку щодо того, чи зберегла вона контроль
над цим активом. Якщо Компанiя не зберегла контроль, то актив припиняє визнаватися. Якщо
Компанiя зберегла контроль над активом, то вона продовжує визнавати актив у тiй мiрi, в якiй
вона продовжує в ньому брати участь.
Фiнансовi зобов’язання
Фiнансове зобов'язання припиняє визнаватися, коли зобов'язання виконано, скасовано або
закiнчився термiн його дiї.
Коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюється iншим зобов'язанням перед тим же кредитором
на суттєво iнших умовах, або умови iснуючого зобов'язання суттєво змiнюються, то такий обмiн
або змiна враховуються як припинення визнання первiсного зобов'язання та визнання нового
зобов'язання, а рiзниця вiдповiдної балансової вартостi визнається у звiтi про фiнансовi результати
(звiтi про сукупний дохiд).
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань - Фiнансовi активи i зобов'язання взаємно
зачитуються, а в звiтi про фiнансовий стан вiдображається чиста залишкова сума лише тодi, коли
Компанiя має юридично закрiплене право здiйснити взаємозалiк визнаних сум i має намiр або
зробити залiк на нетто-основi, або реалiзувати актив та одночасно погасити зобов'язання. При
облiку передачi фiнансового активу, яка не квалiфiкується як припинення визнання, Компанiя не
здiйснює взаємозалiку переданого активу i пов'язаного з ним зобов'язання.
Грошовi кошти та їх еквiваленти - Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, не
обмеженi у використаннi грошовi кошти та депозити на рахунках у банках, та дебiторську
заборгованiсть банкiв по нарахованих вiдсотках за депозитами.
Грошовi кошти та депозити на рахунках в банках вiдображаються за вирахуванням будь-якої суми
резерву пiд знецiнення.
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення - Компанiя створює резерв пiд знецiнення фiнансових
активiв за наявностi об'єктивних свiдчень знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових
активiв. Сума резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визначається як рiзниця мiж балансовою
вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв,
включаючи суми, якi можуть бути отриманi за гарантiями та забезпеченню, дисконтованим з
використанням первiсної ефективної процентної ставки за фiнансовими активами, вiдображеними
за амортизованою вартiстю.
Якщо, у наступному перiодi, сума збитку вiд знецiнення знизиться, i таке зниження можна
об'єктивно вiднести до подiї, що сталася пiсля визнання знецiнення, то ранiше визнаний збиток вiд
знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку резерву.
Для фiнансових iнструментiв, вiдображених за первiсною вартiстю, знецiнення являє собою
рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та поточною вартiстю передбачуваних
майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих з використанням поточної ринкової
процентної ставки для аналогiчного фiнансового iнструменту. Такi збитки вiд знецiнення не
сторнуються.
Розрахунок знецiнення проводиться на основi аналiзу активiв, якi пiддаються ризикам, i
вiдображає суму, достатню, на думку керiвництва, для покриття вiдповiдних збиткiв. Резерви
створюються в результатi iндивiдуальної оцiнки активiв, якi пiддаються ризикам, у вiдношеннi
фiнансових активiв, якi є iндивiдуально суттєвими, i на основi iндивiдуальної або колективної
оцiнки для фiнансових активiв, якi не є iндивiдуально суттєвими.
Змiна суми знецiнення включається до складу прибутку з використанням рахунку резерву.
Вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан активи враховуються за вирахуванням резерву пiд
знецiнення. Фактори, якi Компанiя оцiнює при визначеннi наявностi об'єктивних свiдчень
виникнення збитку вiд знецiнення, включають iнформацiю про лiквiднiсть дебiтора або емiтента,
їх платоспроможностi, ризики господарської дiяльностi та фiнансовi ризики, що рiвнях i
тенденцiях невиконання зобов'язань по аналогiчним фiнансовим активам, загальнодержавних i
мiсцевих економiчних тенденцiях i умовах , а також справедливої вартостi забезпечення i гарантiй.
Цi та iншi чинники, iндивiдуально або в сукупностi, представляють, в значнiй мiрi, об'єктивне
свiдчення для визнання збитку вiд знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв.

Слiд зазначити, що оцiнка суми збиткiв мiстить суб'єктивний фактор. На думку керiвництва
Компанiї, сума вiдображеного знецiнення буде достатня для покриття збиткiв, понесених за
активами, якi пiддаються ризикам, на звiтну дату, хоча i iснує ймовiрнiсть, що в певнi перiоди
Компанiя може понести збитки, що перевищують суми вiдбитого знецiнення.
Iнвестицiї - Iнвестицiї, являють собою наявнi для продажу iнвестицiї в долевi цiннi папери, якi
передбачається утримувати протягом невизначеного перiоду часу. Такi цiннi папери первiсно
оцiнюються за справедливою вартiстю. Згодом цiннi папери оцiнюються за справедливою
вартiстю, причому результат такої переоцiнки визнається безпосередньо у складi капiталу до тих
пiр, поки вони не будуть проданi, коли ранiше вiдображенi у складi капiталу прибутки / збитки
проводяться через звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд), за винятком збиткiв вiд
знецiнення, процентних доходiв, нарахованих з використанням методу ефективної процентної
ставки, якi визнаються безпосередньо у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд).
Для визначення справедливої вартостi iнвестицiй, наявних для продажу, Компанiя використовує
ринковi котирування. Якщо активний ринок для iнвестицiй вiдсутнiй, Компанiя визначає
справедливу вартiсть, використовуючи вiдповiднi методики оцiнки. Методики оцiнки включають в
себе використання останнiх ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними
один вiд одного сторонами, посилання на поточну справедливу вартiсть iншого, практично
iдентичного, iнструмента, метод дисконтованих грошових потокiв та iншi методики оцiнки. У разi
наявностi методики оцiнки, яку, як правило, використовує бiльшiсть учасникiв ринку для
визначення цiни iнструмента, та iснують пiдтвердження, що дана методика забезпечує достовiрне
визначення цiн, одержаних при фактичному проведеннi ринкових операцiй, Компанiя
використовує цю методику.
Неринковi борговi та долевi цiннi папери вiдображаються за амортизованою вартiстю i первiсною
вартiстю, вiдповiдно, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо такi мали мiсце, у випадку
якщо їх справедливу вартiсть неможливо визначити достовiрно.
Коли iснують об'єктивнi свiдчення того, що такi цiннi папери знецiнилися, накопичений збиток,
ранiше визнаний у складi капiталу, виводиться з капiталу та визнається у звiтi про фiнансовi
результати (звiтi про сукупний дохiд) за перiод. Сторнування таких збиткiв вiд знецiнення за
борговими iнструментами, якi об'єктивно вiдносяться до подiй, якi вiдбулися пiсля знецiнення,
визнається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за перiод. Сторнування
таких збиткiв вiд знецiнення за пайовою iнструментiв не визнається у звiтi про фiнансовi
результати (звiтi про сукупний дохiд). Данi фiнансовi активи визнаються за вирахуванням збитку
вiд знецiнення.
Основнi засоби та нематерiальнi активи - Основнi засоби та нематерiальнi активи, крiм об’єктiв
нерухомостi, придбанi пiсля 1 сiчня 2001 року, вiдображаються за iсторичною вартiстю, за
вирахуванням накопиченого зносу та амортизацiї та визнаного збитку вiд знецiнення. Основнi
засоби та нематерiальнi активи, придбанi до 1 сiчня 2001 року, вiдображаються за iсторичною
вартiстю, скоригованою в результатi перерахунку на вплив iнфляцiї, за вирахуванням
накопиченого зносу та амортизацiї та накопиченого збитку вiд знецiнення.
Об’єкти нерухомостi вiдображаються за справедливою вартiстю.
На дату балансу, якщо залишкова вартiсть об'єкта нерухомостi суттєво вiдрiзняється вiд його
справедливої вартостi, Компанiя може прийняти рiшення про переоцiнку об'єкту нерухомостi. У
разi прийняття рiшення щодо переоцiнки по одному об'єкту нерухомостi на ту саму дату
здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв нерухомостi.
Переоцiнена первiсна вартiсть та сума зносу об'єкта нерухомостi визначається множенням
вiдповiдно первiсної вартостi i суми зносу об'єкта основних засобiв на iндекс переоцiнки. Iндекс
переоцiнки визначається дiленням справедливої вартостi об'єкта, який переоцiнюється, на його
залишкову вартiсть.
Сума першої дооцiнки залишкової вартостi об'єкта основних засобiв включається до складу
додаткового капiталу, а сума уцiнки - до складу витрат. У разi наявностi (на дату проведення
чергової (останньої) дооцiнки об'єкта нерухомостi) перевищення суми попереднiх уцiнок об'єкта i
втрат вiд зменшення його корисностi над сумою попереднiх дооцiнок залишкової вартостi цього
об'єкта i вигiд вiд вiдновлення його корисностi сума чергової (останньої) дооцiнки, але не бiльше

зазначеного перевищення, включається до складу доходiв звiтного перiоду, а рiзниця (якщо сума
чергової (останньої) дооцiнки бiльше зазначеного перевищення) спрямовується на збiльшення
iншого додаткового капiталу. У разi наявностi (на дату проведення чергової (останньої) уцiнки
об'єкта нерухомостi) перевищення суми попереднiх дооцiнок об'єкта i вигiд вiд вiдновлення його
корисностi над сумою попереднiх уцiнок залишкової вартостi цього об'єкта i втрат вiд зменшення
його корисностi сума чергової (останньої) уцiнки, але не бiльше зазначеного перевищення,
спрямовується на зменшення iншого додаткового капiталу, а рiзниця (якщо сума чергової
(останньої) уцiнки бiльше зазначеного перевищення) включається до витрат звiтного перiоду
Амортизацiя нараховується на прямолiнiйнiй основi за ставками, призначеними для списання
вартостi основних засобiв i нематерiальних активiв протягом термiнiв їх корисного використання.
Щорiчнi ставки зносу i амортизацiї, використанi для амортизацiї груп основних засобiв та
нематерiальних активiв, представленi таким чином:
Будiвлi 2%
Iншi споруди 10%
Меблi та iнвентар 20-100%
Транспортнi засоби 20%
Комп’ютери та офiсне обладнання 25%
Нематерiальнi активи 10%
Лiквiдацiйна вартiсть, строки корисного використання та метод амортизацiї основних засобiв
переглядаються на кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, що виникають в
результатi оцiнок, зроблених у попереднi перiоди, враховується як змiна облiкової оцiнки.
Прибуток або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацiї об'єкта основних засобiв,
визначається як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу та балансовою вартiстю активу i
визнається у складi звiту про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд).
На кожну звiтну дату Компанiя здiйснює оцiнку щодо наявностi ознак того, що її примiщення i
обладнання знецiнилися. Якщо такi ознаки iснують, Компанiя оцiнює вiдшкодовувану суму
вiдповiдного активу, яка являє собою бiльшу з двох величин: чистої продажної цiни активу або
вартостi при використаннi. Якщо балансова вартiсть активу бiльше його передбачуваної суми
очiкуваного вiдшкодування, то вона списується до суми очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця
вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд). Збиток вiд зменшення
корисностi, визнаний для активу в попереднi роки, сторнується в тому випадку, коли вiдбулася
змiна оцiнки, використаної для визначення його очiкуваного вiдшкодування.
Запаси - Запаси облiковуються за цiною придбання. Одиницею облiку запасiв є кожне
найменування цiнностей. На дату балансу запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку i
звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї.
Списання матерiальних цiнностей проводилось за методом FIFO.
Акцiонерний капiтал - Внески в акцiонерний капiтал, зробленi до 1 сiчня 2001 року, визнаються за
первiсною вартiстю, скоригованою в результатi перерахунку на вплив гiперiнфляцiї. Внески в
акцiонерний капiтал, зробленi пiсля 1 сiчня 2001 року, визнаються за первiсною вартiстю.
Кредиторська заборгованiсть та послуги, не пов'язанi зi страхуванням - Всi суми кредиторської
заборгованостi враховуються на основi методу нарахувань.
Iншi зобов'язання - Iншi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Згодом
суми зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю, а вiдповiдна рiзниця мiж чистими
надходженнями та вартiстю погашення визнається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про
сукупний дохiд) протягом термiну дiї зобов’язань з використанням методу ефективної процентної
ставки.
Податок на прибуток - Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного та
вiдстроченого податкiв.
Сума витрат з поточного податку на прибуток визначається на основi оподатковуваного прибутку,
отриманого за рiк. Оподатковуваний прибуток вiдрiзняється вiд чистого прибутку, вiдображеного
у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд), оскiльки не включає статтi доходiв або
витрат, що пiдлягають оподаткуванню або вiднесенню на витрати в цiлях оподаткування в iншi
роки, а також виключає статтi, якi нiколи не оподатковуються або вiдносяться на витрати в цiлях

оподаткування. Компанiя розраховує витрати з поточного податку на прибуток з використанням
ставок податку, що дiють протягом звiтного перiоду.
Вiдстрочений податок являє собою податок, якi передбачається сплатити або вiдшкодувати за
рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у фiнансовiй звiтностi та вiдповiдними
податковими базами, використаними для розрахунку оподатковуваного прибутку, та
облiковується з використанням методу балансових зобов'язань. Вiдстроченi податковi
зобов'язання зазвичай визнаються щодо всiх тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи
визнаються в тiй мiрi, в якiй iснує ймовiрнiсть отримання майбутнього оподатковуваного
прибутку, за рахунок якого можна буде їх реалiзувати, вiдносяться на валовi витрати тимчасовi
рiзницi. Такi активи i зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають у результатi
гудвiлу або первiсного визнання (крiм випадкiв об'єднання пiдприємств) iнших активiв i
зобов'язань в рамках операцiй, якi не впливають на розмiр нi оподатковуваного, нi облiкового
прибутку.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
зменшується у тiй мiрi, в якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отримана достатнiй
оподатковуваний прибуток для повного або часткового вiдшкодування активу. Вiдстроченi
податки розраховуються за податковими ставками, якi, як передбачається, будуть застосовуватися
в перiод погашення зобов'язання або реалiзацiї активу. Вiдстроченi податки вiдображають у складi
звiту про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд), за винятком випадкiв коли вони
пов'язанi зi статтями, якi безпосередньо вiдображаються у складi капiталу, в такому випадку
вiдстроченi податки також вiдображаються у складi капiталу.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання у звiтi про фiнансовий стан
взаємно зараховуються i вiдображаються нетто у звiтi про фiнансовий стан, коли:
– Компанiя має юридично закрiплене право здiйснювати залiк поточних податкових активiв за
рахунок поточних податкових зобов'язань;
– вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдносяться до податкiв на
прибуток, якi стягуються одним i тим самим податковим органом з одного i того ж податкового
суб'єкта.
Визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток регулюється нормами Податкового
кодексу України (далi - Кодекс).
Протягом 2017 та 2016 рокiв для всiх суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють
господарську дiяльнiсть на територiї України та за її межами, в т. ч. для страховикiв, об’єктом
оподаткування податком на прибуток, що оподатковується за основною ставкою у розмiрi 18%, є
фiнансовий результат до оподаткування, визначений за правилами бухгалтерського облiку, та
вiдкоригований на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень Кодексу .
Крiм загального для всiх суб’єктiв пiдприємницької дiяльностi об’єкта оподаткування, нормами
Кодексу передбачено наявнiсть для страховика ще одного об’єкта оподаткування – доходу за
договорами страхування у розмiрах:
3 % за договорами страхування i спiвстрахування вiд об’єкта оподаткування;
0 % за договорами з довгострокового страхування життя, договорами добровiльного медичного
страхування та договорами страхування в межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема
договорами страхування додаткової пенсiї.
При цьому, вiдповiдно до норм Кодексу, нарахований страховиком податок на дохiд є рiзницею,
яка зменшує фiнансовий результат до оподаткування такого страховика.
Вiдповiдно доходи вiд страхової дiяльностi оподатковуються двiчi: у складi податку на дохiд та у
складi податку на прибуток.
Операцiйна оренда - Доходи вiд операцiйної оренди визнаються на прямолiнiйнiй основi протягом
строку дiї вiдповiдної оренди. Початковi прямi витрати, понесенi орендодавцем при пiдготовцi i
укладеннi договору операцiйної оренди, додаються до балансової вартостi орендованого активу i
визнаються на основi прямолiнiйного методу протягом термiну дiї оренди. Оренднi витрати за
договорами операцiйної оренди вiдображаються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про
сукупний дохiд) на основi методу нарахувань протягом термiну дiї вiдповiдної оренди.
Резерви - Резерви визнаються, коли у Компанiї є поточне юридичне або конструктивне

зобов'язання, що виникло в результатi минулих подiй, для погашення якого, ймовiрно, буде
потрiбно вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди; причому розмiр такого
зобов'язання можна достовiрно визначити.
Умовнi зобов'язання та активи - Умовнi зобов'язання не визнаються у звiтi про фiнансовий стан,
але розкриваються у примiтках до фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв коли вибуття коштiв
у результатi їх погашення малоймовiрно. Умовний актив не визнається у звiтi про фiнансовий
стан, але розкривається у примiтках до фiнансової звiтностi, коли iснує можливiсть отримання
економiчних вигод.
Пенсiйнi та iншi зобов'язання за виплатами працiвникам - Вiдповiдно до вимог українського
законодавства Компанiя утримує суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соцiальне
страхування iз заробiтної плати працiвникiв для сплати до системи загальнообов’язкового
державного соцiального страхування України. Такий внесок включає в себе i вiдрахування до
Пенсiйного фонду. Крiм того, така система єдиного внеску передбачає розрахунок поточних
виплат роботодавцем у виглядi вiдсоткiв вiд загальної суми поточних виплат персоналу. Такi
витрати визнаються в перiодi, до якого вiдносяться вiдповiднi виплати заробiтної плати
працiвникам. Пiсля виходу на пенсiю усi пенсiйнi виплати здiйснюються Державним пенсiйним
фондом України. Компанiя не має яких-небудь додаткових угод щодо пенсiйного забезпечення,
крiм участi в державнiй пенсiйнiй системi України, якi б вимагали здiйснення пенсiйних внескiв iз
заробiтної плати працiвникiв на основi розрахунку вiдсоткiв вiд загальної суми поточних виплат
персоналу. Крiм того, Компанiя не має зобов'язань по виплатi пiльг, що надаються працiвникам
пiсля виходу на пенсiю, або iнших iстотних надаються виплат, що вимагають нарахування.
Процентнi доходи та витрати - Процентнi доходи та витрати визнаються за методом нарахування з
використанням методу ефективної процентної ставки. Метод ефективної процентної ставки є
методом розрахунку амортизованої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання (або
групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду. Ефективна процентна ставка являє собою
ставку, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi виплати або надходження грошових коштiв
протягом передбачуваного термiну використання фiнансового iнструмента або, коли доречно,
бiльш короткого перiоду до чистої балансової вартостi фiнансового активу або фiнансового
зобов'язання.
Якщо фiнансовий актив або група аналогiчних фiнансових активiв списується (частково
списується) в результатi збитку вiд знецiнення, процентнi доходи в подальшому визнаються з
використанням процентної ставки, яка застосовувалася для дисконтування майбутнiх грошових
потокiв для цiлей оцiнки збиткiв вiд знецiнення.
Операцiї в iноземних валютах - Монетарнi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних валютах,
переводяться в гривнi по вiдповiдних курсах обмiну валют, чинним на звiтну дату. Операцiї в
iноземних валютах враховуються за курсом обмiну валют, який встановлений Нацiональним
банком України на дату вiдповiдних операцiй. Всi реалiзованi i нереалiзованi прибутки та збитки,
що виникають в результатi курсових рiзниць, включаються в чистий прибуток вiд курсових
рiзниць у складi звiту про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за перiод.
Курси обмiну валют на кiнець року, використанi Компанiєю при складаннi фiнансової звiтностi,
представленi таким чином:
31 грудня
2017 року 31 грудня
2016 року
Гривня/долар США 28,067223 27,190858
Гривня/євро 33,495424 28,422604
Сфери прийняття iстотних суджень керiвництва та основнi джерела невизначеностi оцiнок Пiдготовка фiнансової звiтностi Компанiї вимагає вiд керiвництва прийняття оцiнок i суджень, якi
впливають на представленi в звiтностi суми активiв i зобов'язань на звiтну дату, а також
вiдображенi суми доходiв i витрат протягом звiтного перiоду. Керiвництво на постiйнiй основi

здiйснює оцiнку своїх оцiнок i суджень. Керiвництво засновує свої оцiнки i судження на
iсторичному досвiдi та на рiзних факторах, якi вважаються обґрунтованими за даних обставин.
Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок в разi застосування рiзних припущень
або умов. Наступнi оцiнки та судження вважаються важливими для представлення фiнансового
стану Компанiї.
Страховi резерви - основнi припущення стосуються невизначеностi, пов'язаної з сумами резервiв
за страховими договорами. У вiдношеннi резервiв за договорами страхування оцiнки повиннi
здiйснюватися як для передбачуваної остаточної суми заявлених, але не врегульованих збиткiв на
звiтну дату («РЗНУ»), так i для передбачуваної остаточної суми збиткiв, що сталися, але не
заявленi на звiтну дату («РПНУ» ). Може знадобитися значний перiод часу, перш нiж можна буде з
упевненiстю встановити остаточну суму страхових збиткiв, а для певних видiв полiсiв РПНУ
становлять бiльшу частину зобов'язань, вiдображених у звiтi про фiнансовий стан.
Основне припущення, що лежить в основi методик, використовуваних Компанiєю, полягає в тому,
що минулий досвiд Компанiї з врегулювання страхових збиткiв використовується для
прогнозування майбутнiх страхових претензiй i, вiдповiдно, остаточних страхових збиткiв. По
сутi, такi методики екстраполюють суму врегулювання сплачених i понесених збиткiв, середнi
витрати за одною вимогою i кiлькiсть претензiй на основi спостережень за попереднi роки i
передбачуваних коефiцiєнтiв збиткiв. Попереднiй досвiд страхових виплат, головним чином,
аналiзується за видами страхової дiяльностi. Великi страховi вимоги зазвичай врегульовуються
окремо, як шляхом резервування за номiнальною вартiстю оцiнок, зроблених експертами з оцiнки
збиткiв, так i окремим прогнозуванням з метою вiдображення їх майбутнього розвитку. У
бiльшостi випадкiв не iснує чiтко визначених припущень щодо майбутнього зростання сум вимог
або коефiцiєнтiв збиткiв. Замiсть цього, використовуються припущення, заснованi на даних
врегулювання претензiй в минулому, на яких базуються прогнози. Також, використовується
додаткове якiсне судження для оцiнки меж, до яких минулi тенденцiї можна використовувати в
майбутньому для того, щоб визначати передбачувану остаточну суму збиткiв, що представляють
собою ймовiрний результат з ряду можливих результатiв, беручи до уваги всi невизначенi
моменти.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв балансова вартiсть резерву збиткiв склала 29 812 тисячi
гривень та 31 443 тисячi гривень, вiдповiдно.
Подальшi судження використовуються у вiдношеннi можливостi вiдшкодування належних сум вiд
перестрахувальникiв i дебiторської заборгованостi по регресах. Компанiя для оцiнки можливостi
вiдшкодування дебiторської заборгованостi по регресах використовує iсторiю оплат регресiв в
Компанiї, що налiчує бiльше 20 кварталiв. Базуючись на цих даних, будуються трикутники
розвитку оплат. Використовуючи актуарний метод «модифiкацiї ланцюгової драбини»,
отримується оцiнка майбутнiх оплат по регресам. Такий пiдхiд дозволяє отримувати результат
розрахунку без використання iнформацiї щодо розмiру нарахованих регресiв, а отже дозволяє бути
незалежним вiд змiни методики нарахування регресiв.
При розрахунку резерву сумнiвної заборгованостi використовувався результат мiж нарахованими
доходами по регресах та розрахованою сумою вiдшкодування заборгованостi по регресам.
Спецiальнi резерви пiд безнадiйну заборгованiсть формуються, беручи до уваги
платоспроможнiсть перестраховикiв, досвiд отримання виплат вiд них i будь-якi розбiжностi, про
якi стало вiдомо Компанiї.
Iнвестицiйна нерухомiсть - Об'єкти iнвестицiйної нерухомостi оцiнюються за справедливою
вартiстю. Для визначення справедливої вартостi офiсної будiвлi, яке здається в оренду за ставками
нижче ринкових, використовувався метод дисконтованих потокiв грошових коштiв (дохiдний
метод). Станом на 31 грудня 2017 та 31 грудня 2016 рокiв iнвестицiйна нерухомiсть вiдсутня.
Вiдстроченi податковi активи та податковi зобов’язання - Керiвництво Компанiї впевнене в тому,
що вiдстроченi податковi активи на звiтну дату мають визнаватися в повному обсязi, оскiльки
iснує велика ймовiрнiсть, що данi вiдстроченi податковi активи будуть повнiстю реалiзованi.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв
склала 2 682 тисяч гривень та 2 354 тисяч гривень, вiдповiдно.
Оцiнка фiнансових iнструментiв - Фiнансовi iнструменти, що класифiкуються як наявнi для

продажу, вiдображаються за справедливою вартiстю. Справедлива вартiсть таких фiнансових
iнструментiв являє собою передбачувану суму, за яку даний фiнансовий iнструмент можна
обмiняти в операцiї мiж зацiкавленими сторонами, крiм операцiй примусової або лiквiдацiйної
продажу. Якщо для такого iнструменту iснує ринкова цiна, справедлива вартiсть розраховується з
урахуванням ринкових котирувань. Якщо параметри оцiнки не спостерiгаються на ринку або не
можуть бути отриманi з спостережуваних ринкових цiн, справедлива вартiсть визначається
шляхом аналiзу iнших пiддаються спостереженню ринкових даних, прийнятних для кожного
продукту i моделей цiноутворення, якi використовують математичну методологiю на основi
загальноприйнятих фiнансових теорiй. Моделi цiноутворення враховують договiрнi умови по
цiнних паперах, а також ринковi параметри оцiнки, такi як процентнi ставки, нестабiльнiсть, курси
обмiну валют та кредитний рейтинг контрагента. У разi вiдсутностi ринкових параметрiв оцiнки,
керiвництво застосовує судження щодо найкращої своєї оцiнки такого параметра з метою
визначення обґрунтованого вiдображення того, яку цiну мiг би визначити ринок для даного
iнструменту. При прийняттi даного професiйного судження використовуються рiзноманiтнi
методи, включаючи данi щодо iнших аналогiчних iнструментiв, iсторичнi данi та методику
екстраполяцiї. Найбiльш достовiрним пiдтвердженням справедливої вартостi фiнансового
iнструмента при первiсному визнаннi є фактична цiна операцiї, за винятком випадкiв коли вартiсть
iнструменту пiдтверджується шляхом порiвняння з ринковими даними. Будь-яка рiзниця мiж
цiною операцiї та вартiстю, отриманої при застосуваннi методiв оцiнки, не визнається у звiтi про
фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) при первiсному визнаннi. Подальшi прибутки або
збитки визнаються лише в тiй мiрi, в якiй вони пов'язанi iз змiною чинникiв, якi учасники ринку
розглядають при цiноутвореннi.
Компанiя вважає, що облiкова оцiнка, пов'язана з оцiнкою фiнансових iнструментiв, для яких
вiдсутнi котирування ринкових цiн, є основним джерелом невизначеностi оцiнок у зв'язку з тим,
що: (i) вона сильно схильна до змiн вiд перiоду до перiоду, оскiльки вона вимагає вiд керiвництва
приймати припущення щодо процентних ставок, волатильностi, курсiв обмiну валют, кредитного
рейтингу контрагента, оцiночних коригувань i характеру конкретних операцiй та (ii) вплив, який
визнання змiни в оцiнках зробить на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також звiтi
про фiнансовi результати (сукупний дохiд), може виявитися iстотним.
Прийняття нових i переглянутих стандартiв МСФЗ - Наступнi новi стандарти та тлумачення
набули чинностi та стали обов’язковими до застосування Компанiєю з 01 сiчня 2017 року, але не
мали суттєвого впливу на Компанiю:
Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованими збитками – змiни МСБО 12
(випущенi у сiчнi 2016 року i застосовуються для рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017
року або пiсля цiєї дати). Змiна роз’яснює вимоги до визнання вiдстрочених податкових активiв за
нереалiзованими збитками по боргових iнструментах. Органiзацiя повинна буде визнавати
податковий актив за нереалiзованими збитками, якi виникають у результатi дисконтування
грошових потокiв по боргових iнструментах, iз застосуванням ринкових процентних ставок, навiть
якщо вона передбачає утримувати цей iнструмент до погашення, i пiсля отримання основної суми
сплата податкiв не передбачається. Економiчнi вигоди, пов’язанi з вiдстроченим податковим
активом, виникають у зв’язку з можливiстю власника боргового iнструменту отримати у
майбутньому прибуток (з урахуванням ефекту дисконтування) без сплати податкiв з цього
прибутку.
Iнiцiатива з покращення якостi розкриття iнформацiї ? змiни МСБО 7 (випущенi 29 сiчня 2016
року i застосовуються для рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2017 року або пiсля цiєї
дати). Змiни, внесенi в МСБО 7, вимагають розкриття iнформацiї про змiни у зобов’язаннях, що
виникають у результатi фiнансової дiяльностi.
Були опублiкованi окремi новi стандарти, тлумачення та поправки, що будуть обов’язковими для
застосування Компанiєю у рiчних перiодах, починаючи з 01 сiчня 2018 року та пiзнiших перiодах.
Компанiя не застосовувала цi стандарти та тлумачення до початку їх обов’язкового застосування.
МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти: класифiкацiя та оцiнка» (змiнений у липнi 2014 року i вступає в
силу для рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Нижче описанi

основнi особливостi нового стандарту:
Фiнансовi активи вимагається вiдносити до трьох категорiй оцiнки: фiнансовi активи, якi у
подальшому оцiнюються за амортизованою вартiстю, фiнансовi активи, якi у подальшому
оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд, та
фiнансовi активи, якi у подальшому оцiнюються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв.
Класифiкацiя боргових iнструментiв залежить вiд бiзнес-моделi органiзацiї, що використовується
для управлiння фiнансовими активами, i результатiв аналiзу того факту, чи договiрнi грошовi
потоки є виключно виплатами основної суми боргу та вiдсоткiв. Якщо борговий iнструмент
утримується для отримання грошових потокiв, вiн може облiковуватись за амортизованою
вартiстю, якщо вiн також вiдповiдає критерiю виключно виплат основної суми боргу та вiдсоткiв.
Борговi iнструменти, якi вiдповiдають критерiю виключно виплат основної суми боргу та
вiдсоткiв i утримуються в портфелi, коли пiдприємство одночасно утримує потоки грошових
коштiв активiв i продає активи, можуть вiдноситись у категорiю за справедливою вартiстю, змiни
якої вiдносяться на iнший сукупний дохiд. Фiнансовi активи, що мiстять грошовi потоки, якi не є
виключно виплатами основної суми боргу та вiдсоткiв, слiд оцiнювати за справедливою вартiстю,
змiни якої вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв (наприклад, похiднi фiнансовi
iнструменти). Вбудованi похiднi фiнансовi iнструменти не вiдокремлюються вiд фiнансових
активiв, а враховуються при оцiнцi вiдповiдностi критерiю виключно виплат основної суми боргу
та вiдсоткiв.
Iнвестицiї в iнструменти капiталу завжди оцiнюються за справедливою вартiстю. Проте
керiвництво може зробити остаточний вибiр представляти змiни справедливої вартостi в iншому
сукупному доходi за умови, що iнструмент не утримується для торгiвлi. Якщо iнструмент капiталу
утримується для торгiвлi, змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi прибуткiв чи
збиткiв.
Бiльшiсть вимог МСБО 39 щодо класифiкацiї та оцiнки фiнансових зобов’язань були перенесенi
до МСФЗ 9 без змiн. Основна вiдмiннiсть полягає у тому, що пiдприємство буде зобов’язане
показувати у складi iнших сукупних доходiв вплив змiн у власному кредитному ризику
фiнансових зобов’язань, вiднесених до категорiї за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдображаються у складi прибуткiв чи збиткiв.
МСФЗ 9 вводить нову модель для визнання збиткiв вiд знецiнення – модель очiкуваних кредитних
збиткiв. В основi цiєї моделi лежить трьох етапний пiдхiд, в межах якого аналiзується змiна
кредитної якостi фiнансових активiв пiсля їх початкового визнання. На практицi новi правила
означають, що пiдприємства будуть зобов’язанi негайно облiковувати збиток у сумi очiкуваного
кредитного збитку за 12 мiсяцiв при початковому визнаннi фiнансових активiв, якi не мають
кредитного знецiнення (чи для дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю – у сумi
очiкуваного кредитного збитку за весь строк дiї такої заборгованостi). У разi суттєвого зростання
кредитного ризику, знецiнення оцiнюється iз використанням очiкуваного кредитного збитку за
весь строк дiї фiнансового активу, а не очiкуваного кредитного збитку за 12 мiсяцiв. Ця модель
передбачає операцiйнi спрощення дебiторської заборгованостi за основною дiяльнiстю та
дебiторської заборгованостi за фiнансовою орендою.
Переглянутi умови до облiку хеджування забезпечують бiльш тiсний зв’язок облiку з управлiнням
ризиками. Цей стандарт надає пiдприємствам можливiсть вибору облiкової полiтики: вони можуть
застосовувати облiк хеджування вiдповiдно до МСФЗ 9 чи продовжувати застосовувати до всiх
вiдносин хеджування МСБО 39, оскiльки у стандартi не розглядається облiк макрохеджування.
МСФЗ 15 «Виручка по договорах iз клiєнтами» (випущений 28 травня 2014 року i вступає в силу
для перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати). Цей новий стандарт
вводить основний принцип визнання виручки за цiною операцiї у випадку передачi товарiв чи
послуг замовнику. Окремi партiї товарiв чи пакети послуг, якi чiтко iдентифiкованi, повиннi
визнаватись окремо, а будь-якi знижки та ретроспективнi знижки з цiни контракту, як правило,
мають вiдноситись на окремi елементи. Якщо сума винагороди з будь-яких причин варiюється,
слiд визнавати мiнiмальнi суми за умови вiдсутностi значного ризику перегляду. Витрати,
пов’язанi з гарантiями за контрактами iз клiєнтами, необхiдно капiталiзувати та амортизувати

протягом перiоду надходження вигод вiд контракту.
МСФЗ 16 «Оренда» (випущений в сiчнi 2016 року i вступає в силу для рiчних перiодiв, якi
починаються 01 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати). Стандарт замiняє iснуючий МСБО 17 та
прибирає розмежування мiж фiнансовою та операцiйною орендою. Новий стандарт вимагає
визнавати зобов’язання з оренди, яке вiдображає майбутнi оренднi платежi, та «право
користування активом» для всiх орендних договорiв. Нова модель базується на логiцi, що з
економiчної точки зору орендний договiр iдентичний придбанню права використовувати актив,
вартiсть якого сплачується частинами. Орендарi повиннi визнавати процентнi витрати на
зобов’язання з оренди та амортизувати право використання активу. Виняток дозволяється лише
для певних короткострокових договорiв оренди та оренди малоцiнних активiв. Однак, це
виключення може бути застосоване тiльки орендарями. Для орендодавцiв облiк залишається в
основному таким, як був вiдповiдно до вимог МСБО 17. При цьому з’явились новi вимоги щодо
розкриття iнформацiї..
Поправки до МСФЗ 10 та МСБО 28 – «Продаж або внесок активiв в угодах мiж iнвестором i його
асоцiйованою органiзацiєю або спiльним пiдприємством» (випущенi 11 вересня 2014 року i
набирають чинностi для рiчних перiодiв, що починаються на дату, яка буде визначена Радою з
МСФЗ, або пiсля цiєї дати).
Поправки до МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» (випущенi 12 квiтня 2016 року i
набирає чинностi для рiчних перiодiв, що починаються 01 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
«Платiж на основi акцiй» – Змiни до МСФЗ 2 (випущенi у червнi 2016 року i вступають в силу для
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
«Страховi контракти» – Змiни до МСФЗ 4 (випущенi у вереснi 2016 року i вступають в силу для
перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати).
Наразi Компанiя оцiнює вплив цих нових стандартiв та поправок на її фiнансову звiтнiсть.

• СТРАХОВI ПРЕМIЇ
(рядки 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)
В нижченаведенiй зведенiй таблицi представлений аналiз страхових премiй за видами дiяльностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року:
Страхування наземно
го транспорту (Каско) Обов’язкове
страх.
цивiльн. вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв Добро
вiльне медичне страхування Страхування
майна Iншi види страхування Всього
Валовi страховi премiї 78 064 69 616 25 097 3 597 35 055 211 429
Частки страхових платежiв, якi повертаються страхувальникам (3 936) (634) (1 649) (44) (262) (6
525)
Змiна резерву незароблених премiй (5 911) (3 224) (1 684) (41) 185 (10 675)
Частки страхових премiй належнi перестраховикам (9 856) - - (743) (13 107) (23 706)
Змiна частки перестраховикiв в резервi незароблених премiй 764 - - 87 (1 085) (234)
Чистi заробленi страховi премiї (рядок 2010 Звiту) 59 125 65 758 21 764 2 856 20 786 170 289
В нижченаведенiй зведенiй таблицi представлений аналiз страхових премiй за видами дiяльностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року:
Страхування наземно
го транспорту (Каско) Обов’язкове

страх.
цивiльн. вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв Добро
вiльне медичне страхування Страхування
майна Iншi види страхування Всього
Валовi страховi премiї 68 464 63 934 21 320 4 384 38 020 196 122
Частки страхових платежiв, якi повертаються страхувальникам (3 847) (567) (1 539) (79) (414) (6
446)
Змiна резерву незароблених премiй (3 038) (3 547) (670) 347 (3 432) (10 340)
Частки страхових премiй належнi перестраховикам (9 581) - - (817) (14 945) (25 343)
Змiна частки перестраховикiв в резервi незароблених премiй 1 311 - - (14) 2 437 3 734
Чистi заробленi страховi премiї (рядок 2010 Звiту) 53 309 59 820 19 111 3 821 21 666 157 727
• СТРАХОВI ЗБИТКИ
(рядки 2070, 2111,2112 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд):
В нижченаведенiй зведенiй таблицi представлений аналiз страхових збиткiв за видами дiяльностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року:
Страхування наземного транспорту (Каско) Обов’язкове страх. цивiльн. вiдповiдальностi
власникiв трансп. засобiв (ОЦВ)
Добровiльне медичне страху-вания Страху-вания
Майна Iншi види страху-вания Всього
Страховi вiдшкодування 37 814 32 636 9 391 189 4 164 84 194
Витрати на врегулювання зовнiшнiх збиткiв 2 015 3 949 1 695 8 269 7 936
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками (1 691) - - (11) (1 200) (2
902)
Виплаченi збитки, за вирахуванням перестрахування (рядок 2070 Звiту) 38 138
36 585 11 086 186 3 233 89 228
Змiна резерву пiд понесенi, але не заявленi збитки (667) (371) 219 (410) (387) (1 616)
Змiна резерву пiд заявленi, але не виплаченi збитки 1 435 (121) 68 (4) (1 393) (15)
Змiна частки перестраховикiв в резервi збиткiв (1 168) - - - 859 (309)
Змiна страхових резервiв (рядок 2110 Звiту) (400) (492) 287 (414) (921) (1 940)
Чистi понесенi збитки 37 738 36 093 11 373 (228) 2 312 87 288
В нижченаведенiй зведенiй таблицi представлений аналiз страхових збиткiв за видами дiяльностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року:
Страхування наземного транспорту (Каско) Обов’язкове страх. цивiльн. вiдповiдальностi
власникiв трансп. засобiв (ОЦВ)
Добровiльне медичне страху-вания Страху-вания
Майна Iншi види страху-вания Всього
Страховi вiдшкодування 29 472 27 937 7 735 70 3 893 69 107
Витрати на врегулювання зовнiшнiх збиткiв 2 053 4 020 866 4 280 7 223
Частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками (482) - - (6) (15) (503)

Виплаченi збитки, за вирахуванням перестрахування (рядок 2070 Звiту) 31 043
31 957 8 601 68 4 158 75 827
Змiна резерву пiд понесенi, але не заявленi збитки 560 1 559 (203) 397 628 2 941
Змiна резерву пiд заявленi, але не виплаченi збитки (54) 1 073 (130) (70) (810) 9
Змiна частки перестраховикiв в резервi збиткiв (217) - - 11 81 (125)
Змiна страхових резервiв (рядок 2110 Звiту) 289 2 632 (333) 338 (101) 2 825
Чистi понесенi збитки 31 332 34 589 8 268 406 4 057 78 652
• ОПЕРАЦIЙНI ВИТРАТИ
(рядки 2050, 2130, 2180 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)
Зведена таблиця операцiйних витрат за роки, що закiнчились 31 грудня 2017 и 2016 рокiв:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (рядок 2050), всього 17 927 16 304
Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130), всього 23 654 21 867
Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180), всього 6 730 4 512
Всього операцiйних витрат 48 311 42 683
Розкриття операцiйних витрат за елементами витрат:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Витрати на персонал 30 932 27 828
Операцiйна оренда 3 016 2 735
Адмiнiстративнi витрати 750 713
Амортизацiя 2 620 2 432
Комунальнi послуги 1 185 1 274
Професiйнi послуги 1 930 1 446
Транспортнi витрати 1 121 973
Реклама 2 119 Телекомунiкацiйнi послуги 472 483
Витрати на технiчне обслуговування 327 730
Податки (крiм податку на прибуток) 368 647
Страховi витрати 202 209
Витрати на охорону 289 477
Представницькi витрати 41 25
Комiсiя банку 958 853
Iншi операцiйнi витрати 1 981 1 858
Всього операцiйних витрат 48 311 42 683
• РЕГРЕСИ
(рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)
Доходи вiд регресних вимог за роки, що закiнчились 31 грудня 2017 i 2016 рокiв, представленi
наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився

31 грудня 2016 року
Дохiд вiд регресних вимог 5 247 3 013
Змiна резерву пiд збитки вiд знецiнення регресних вимог 52 3 185
Всього доходи вiд регресних вимог, нетто 5 299 6 198
• АКВIЗИЦIЙНI ВИТРАТИ
(рядок 2 150 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)
Аквiзицiйнi витрати за роки, що закiнчились 31 грудня 2017 i 2016 рокiв, представленi наступним
чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Агентськi комiсiї Змiна вiдкладених аквiзицiйних витрат Аквiзицiйнi витрати
за рiк
Страхування автотранспортних засобiв (Каско) 13 108 (572) 12 736
Обов’язкове страхування вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв 19 722 (870) 18 852
Страхування майна 1 050 115 1 165
Медичне страхування 5 078 (508) 4 570
Iншi види страхування 4 544 (239) 4 305
43 502 (2 074) 41 628

Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року Агентськi комiсiї Змiна вiдкладених аквiзицiйних витрат Аквiзицiйнi витрати
за рiк
Страхування автотранспортних засобiв (Каско) 13 052 (160) 12 892
Обов’язкове страхування вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв 18 709 (768) 17 940
Страхування майна 1 929 144 2 073
Медичне страхування 4 209 (88) 4 121
Iншi види страхування 3 246 1 752 4 998
41 145 880 42 024
• IНШI ДОХОДИ/(ВИТРАТИ), НЕТТО
(рядок 2240 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)
Iншi доходи/(витрати), нетто за роки, що закiнчились 31 грудня 2017 и 2016 рокiв, представленi
наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Iншi доходи:
Доходи вiд оренди 172 66
Вiдшкодування резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення коштiв на рахунках в банках та
банкiвських депозитiв - Змiна резерву сумнiвних боргiв - Змiна справедливої вартостi iнвестицiйної
Нерухомостi - Чистий результат вiд курсових рiзниць 7 631 25 447

Первiсне визнання доходiв вiд дисконтування заборгованостi - Iншi доходи 2 575 1 844
Всього iнших доходiв 10 378 27 357
Iншi витрати:
Змiна резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення коштiв на рахунках в банках та банкiвських
депозитiв - (1 103)
Змiна резерву вiд знецiнення страхової дебiторської заборгованостi - (2 537)
Змiна резерву вiд знецiнення дебiторської заборгованостi за виданими авансами - Iншi витрати (2 069) (302)
Всього iнших витрат (2 069) (3 942)
Iншi доходи/(витрати), нетто 8 309 23 415
• ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Компанiя нараховує податки на пiдставi даних податкового облiку, який вона веде i готує
вiдповiдно до вимог податкового законодавства України, якi можуть вiдрiзнятися вiд
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Протягом рокiв, що закiнчились 31 грудня 2017 та
2016 рокiв, ставка податку на прибуток пiдприємств в Українi становила 18%; ставка 3%
застосовувалась до доходу за страховими премiями.
Вiдстроченi податковi активи станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв представленi таким чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Резерв незароблених премiй, нетто 2 682 2 355
Всього вiдстрочених податкових активiв 2 682 2 355
Вiдстроченi податковi зобов’язання станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв представленi таким
чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Балансова вартiсть основних засобiв (переоцiнка нерухомостi) (4 737) (4 933)
Всього вiдстрочених податкових зобов’язань (4 737) (4 933)
Узгодження витрат з податку на прибуток i множення суми облiкового прибутку на вiдповiднi
податковi ставки за роки, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв, представлене наступним
чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Прибуток/збиток до оподаткування 15 768 36 433
Нарахування/(вiдшкодування) податку за ставкою у розмiрi 18% 2 838 6 558

Податковий вплив статей, оподатковуваних податком за ставками, що вiдрiзняються вiд 18% 4 975
4 654
Вплив доходiв, що не обкладаються податком та витрат, що не вiдносяться на податковi витрати,
нетто (956) (729)
Витрати з податку на прибуток 6 857 10 483
Витрати з поточного податку на прибуток 7 380 10 820
Витрати по вiдстроченому податку на прибуток (523) (337)
Витрати по податку на прибуток 6 857 10 483
Iнформацiя про змiну вiдстрочених податкових зобов’язань представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
На початок перiоду, нетто (2 578) (2 915)
Витрати з вiдстроченого податку на прибуток 196 311
Iнший додатковий капiтал - Згортання iз вiдстроченими податковими активами 327 26
На кiнець перiоду, нетто (2 055) (2 578)
Iнформацiя про змiну вiдстрочених податкових активiв представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
На початок перiоду, нетто - Витрати з вiдстроченого податку на прибуток (327) (26)
Згортання iз податковими зобов’язаннями 327 26
На кiнець перiоду, нетто - • ОСНОВНI ЗАСОБИ
(рядки 1011, 1012, 1015 Балансу)
В нижченаведенiй таблицi представлена iнформацiя про рух основних засобiв за роки, що
закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв:
Будiвлi, земля Iншi
споруди Транспортнi
засоби Комп’ютери i офiсне обладнання Меблi i iнвентар
Всього
За первiсною або переоцiненою вартiстю
31 грудня 2016 року 72 260 787 3 515 2 215
2 324
81 101
Надходження 839 - 607 329 256 2 031

Вибуття (списання) - - (163) (720) (560) (1 443)
Дооцiнка - - - - - 31 грудня 2017 року 73 099 787 3 959 1 824
2 020
81 689
Накопичена амортизацiя
31 грудня 2016 року 13 093 787 2 030 1 881 2 247 20 038
Нарахування за рiк 1 450 - 481 176 212 2 319
Лiквiдовано при вибуттi - - (163) (720) (560) (1 443)
Дооцiнка зносу - - - - - 31 грудня 2017 року 14 543 787 2 348 1 337 1 899 20 914
Чиста балансова вартiсть
31 грудня 2016 року 59 167 - 1 485 334 77 61 063
31 грудня 2017 року 58 556 - 1 611 487 121 60 775
Станом на 31 грудня 2017 i 2016 рокiв основнi засоби включали повнiстю замортизованi активи в
сумi 3 865 тисяч гривень i 4 542 тисяч гривень, вiдповiдно.
На 31 грудня 2017 року будiвлi, якi належать Компанiї, та використовуються як офiснi
примiщення були переоцiненi до їх ринкової вартостi згiдно зi звiтом незалежного оцiнювача. При
оцiнцi їх справедливої вартостi використовувались наступнi методи: метод дисконтованих
грошових потокiв (дохiдний метод) та метод порiвняння доходiв вiд реалiзацiї (порiвняльний
пiдхiд). Попередня оцiнка будiвель була здiйснена Компанiєю станом на 31 грудня 2016 року. За
оцiнкою керiвництва Компанiї суттєвих змiн справедливої вартостi будiвель не вiдбулось.
В результатi, балансова (переоцiнена) вартiсть будiвель становила на 31 грудня 2017 року 58 540
тисяч гривень, на 31 грудня 2016 року - 59 152 тисяч гривень. Якби будiвлi враховувалися за
iсторичною вартiстю за мiнусом накопиченої амортизацiї та накопиченого зменшення корисностi,
балансова вартiсть склала б – 20 119 тисяч гривень на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016
року – 19 769 тисяч гривень.
Амортизацiйнi нарахування по нематерiальних активiв за роки, що закiнчились 31 грудня 2017 та
2016 рокiв, склали 300 тисяч гривень i 259 тисячi гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв суми операцiй з придбання нематерiальних активiв склали
122 тисячi гривень i 82 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2017 i 2016 рокiв нематерiальнi активи включали повнiстю замортизованi
активи в сумi 169 тисяч гривень i 132 тисяч гривень, вiдповiдно.

• IНШI ДОВГОСТРОКОВI IНВЕСТИЦIЇ
(рядок 1035 Балансу)
Iнвестицiї включають iнвестицiї, наявнi для продажу, якi облiковуються за справедливою
вартiстю.
Станом на 31 грудня 2017 и 2016 рокiв iнвестицiї представленi наступним чином:
Частка

володiння, % 31 грудня 2017 року Частка володiння, % 31 грудня 2016 року
Iнвестицiї, наявнi для продажу
ПрАТ «ПРОСТО-страхування.
Життя та пенсiя» 2% 500 2% 500
Всього iнвестицiй 500 500
• ЗАЛИШОК КОШТIВ У ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВНИХ ФОНДАХ
(рядок 1065 Балансу)
Станом на 31 грудня 2017 и 2016 рокiв кошти централiзованих страхових резервних фондiв
представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Фонд захисту потерпiлих (базовий гарантiйний внесок) 8 134 9 566
Цiльовий додатковий внесок СПВЗ 1 346 Щомiсячнi вiдрахування з премiй 64 Всього 9 544 9 566
Станом на 31.12.2017р. кошти централiзованих страхових резервних фондiв в Моторно
(транспортному) страховому бюро України (МТСБУ) представленi:
1. Депозитними вкладами та грошовими коштами в сумi 5 450тис.грн. в т.ч.:
Вклади в ПАТ «Державний експортно-iмпортний банк України» - 3 000тис.грн.;
Вклади в ПАТ АБ «Укргазбанк» - 900тис.грн.;
Вклади в ПАТ Державний ощадний банк України» - 52тис.грн.;
Грошовi кошти (ЦДВСПВЗ) на спецiальному рахунку в ПАТ «Державний експортно-iмпортний
банк України» - 1 498тис.грн.
2. Iнвестицiями у цiннi папери, що емiтуються державою на загальну суму 3 859тис.грн., в т.ч.:
Середньостроковi вiдсотковi бездокументарнi облiгацiї внутрiшньої державної позики України
UA4000196562 у кiлькостi 1251шт. на суму 1 299тис.грн.;
Середньостроковi вiдсотковi бездокументарнi облiгацiї внутрiшньої державної позики України
UA4000185151 у кiлькостi 1025шт. на суму 357тис.грн.;
Середньостроковi вiдсотковi бездокументарнi облiгацiї внутрiшньої державної позики України
UA4000195036 у кiлькостi 40шт. на суму 1 123тис.грн.;
Середньостроковi вiдсотковi бездокументарнi облiгацiї внутрiшньої державної позики України
UA4000198469 у кiлькостi 38шт. на суму 1 080тис.грн.
3. Iншими активами на суму 235тис.грн., в т.ч.:
Авансування витрат, пов’язаних з поверненням коштiв до ФЗП (вiдповiдно до пп.3.4 Положення
про централiзований страховий резервний фонд захисту потерпiлих у дорожньо-транспортних
пригодах) – 30тис.грн.;
Бланки полiсiв страхування наявнi на складi вiдповiдно до централiзованих замовлень МТСБУ
(згiдно з пп.3.11 Положення про централiзований страховий резервний фонд захисту потерпiлих у
дорожньо-транспортних пригодах) – 205тис.грн.;
Заборгованiсть страховика за вiдрахуваннями до ФЗП вiдсутня.
• IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
(рядок 1 155 Балансу)
Станом на 31 грудня 2017 и 2016 рокiв iнша поточна дебiторська заборгованiсть представлена
наступним чином:

Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Заборгованiсть за регресами 10 775 11 728
Розрахунки з МТСБУ 2 976 196
Розрахунки з Ядерним страховим пулом 79 1 332
Позики, наданi працiвникам Компанiї 1 121 718
Передплати за соцiальними зборами 48 2
Iнша дебiторська заборгованiсть 757 703
Заборгованiсть банкiв, що знаходяться у стадiї лiквiдацiї або банкiв, в яких введено тимчасову
адмiнiстрацiю 5 578
4 790
Резерв на покриття збиткiв вiд знецiнення заборгованостi банкiв, що знаходяться у стадiї лiквiдацiї
або банкiв, в яких введено тимчасову адмiнiстрацiю (5 578) (4 790)
Всього iнша поточна дебiторська заборгованiсть 15 756 14 679

• ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО РЕГРЕСАМ
Дебiторська заборгованiсть за регресами за роки, що закiнчились 31 грудня 2017 та 2016 рокiв,
представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Дебiторська заборгованiсть за регресами 20 406 23 214
За мiнусом резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення (9 631) (11 486)
Всього дебiторська заборгованiсть за регресами 10 775 11 728
• ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО СТРАХУВАННЮ
(рядок 1125 Балансу)
Станом на 31 грудня 2017 и 2016 рокiв дебiторська заборгованiсть по страхуванню представлена
наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Дебiторська заборгованiсть за страховими договорами (в тому числi договорами вхiдного
перестрахування) 20 704 22 219
Резерв сумнiвних боргiв (21) (2 532)
Всього чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi по страхуванню 20 683 19 687
• ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ЗА РОЗРАХУНКАМИ ПО ВИДАНИМ АВАНСАМ
(рядок 1130 Балансу)

Станом на 31 грудня 2017 и 2016 рокiв дебiторська заборгованiсть за розрахунками по виданим
авансам представлена наступним чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками по виданим авансам 2 145 352
Резерв сумнiвних боргiв - Всього чиста реалiзацiйна вартiсть дебiторської заборгованостi по страхуванню 2 145 352
• ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ
(рядок 1165 Балансу)
Станом на 31 грудня 2017 и 2016 рокiв грошовi кошти та їх еквiваленти представленi наступним
чином:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Грошовi кошти в касi 72 152
Грошовi кошти на поточних рахунках 44 635 89 198
Депозити строком дiї до 3 мiсяцiв 46 542 Депозити в банках строком дiї бiльше 3 мiсяцiв 111 891 120 126
Вiдсотки за депозитами 1 287 983
Всього грошовi кошти та їх еквiваленти 204 427 210 459
• СТРАХОВI РЕЗЕРВИ
(рядок 1180, 1182, 1183, 1530, 1532, 1533 Балансу)
Аналiз страхових резервiв та часток перестрахування в них представлений наступним чином:
Загальна сума резервiв Частка перестраховикiв Чиста сума резервiв
Станом на 31 грудня 2017 року
Резерв незароблених премiй 97 734 (8 344) 89 390
Резерв понесених, але незаявлених збиткiв 9 649 (1 688) 7 961
Резерв заявлених збиткiв 20 163 - 20 163
Всього страхових резервiв 127 546 (10 032) 117 514
Короткостроковi 125 937
(10 032) 115 905
Довгостроковi («Зелена Карта») 1 609 - 1 609
127 546 (10 032) 117 514
Загальна сума резервiв Частка перестраховикiв Чиста сума резервiв
Станом на 31 грудня 2016 року
Резерв незароблених премiй 87 059 (8 578) 78 481
Резерв понесених, але незаявлених збиткiв 11 265 (1 380) 9 885
Резерв заявлених збиткiв 20 178 - 20 178
Всього страхових резервiв 118 502 (9 958) 108 544
Короткостроковi 116 642

(9 958) 106 684
Довгостроковi («Зелена Карта») 1 860 - 1 860
118 502 (9 958) 108 544
Аналiз iнформацiї про рух страхових резервiв (з перестрахуванням) наступний:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Залишок на 1 сiчня 118 502 105 211
Валовi премiї 211 429 196 122
Частки страхових премiй, якi повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) (6 525) (6
446)
Валовi заробленi страховi премiї (194 229) (179 335)
Змiна оцiнок в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв (1 616) 2 941
Змiна оцiнок в резервi збиткiв, якi виникли
але не заявленi (15) 9
Залишок на 31 грудня 127 546 118 502
Аналiз iнформацiї про рух резерву незароблених премiй (без урахування перестрахування)
наступний:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Залишок на 1 сiчня 87 059 76 719
Валовi премiї 211 429 196 122
Частки страхових премiй, якi повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) (6 525) (6
446)
Валовi заробленi премiї (194 229) (179 335)
Залишок на 31 грудня 97 734 87 059
Аналiз iнформацiї про рух резервiв збиткiв (без урахування перестрахування) наступний:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Залишок резерву збиткiв, якi виникли
але не заявленi на 1 сiчня 11 265 8 323
Залишок резерву заявлених, але не виплачених збиткiв на 1 сiчня 20 178 20 169
Всього резервiв збиткiв на 1 сiчня 31 443 28 492
Змiна оцiнок в резервi збиткiв, якi виникли
але не заявленi (1 616) 2 941
Змiна оцiнок в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв (15) 9
Всього резервiв збиткiв на 31 грудня 29 812 31 443
Залишок резерву збиткiв, якi виникли
але не заявленi на 31 грудня 9 649 11 265
Залишок резерву заявлених, але не виплачених збиткiв на 31 грудня 20 163 20 178

• КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ IЗ СТРАХУВАННЯ ТА IНША КРЕДИТОРСЬКА
ЗАБОРГОВАНIСТЬ, IНШI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв кредиторська заборгованiсть iз страхування та iнша
кредиторська заборгованiсть наступнi:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Вiдстроченi податковi зобов’язання (рядок 1500), всього 2 055 2 578
Кредиторська заборгованiсть за товари роботи послуги (рядок 1615), всього 1 058 966
Кредиторська заборгованiсть перед гарантiйними фондами МТСБУ 212 183
Кредиторська заборгованiсть за оренду, комунальнi платежi, послуги зв’язку та iншi товари,
роботи, послуги 846 783
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом (рядок 1620), всього 3 323 614
Податок на прибуток 3 319 569
Податок з доходiв фiзичних осiб - 42
Iншi податки 4 3
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування (рядок 1625), всього 21 50
Єдиний соцiальний внесок 21 50
Поточнi зобов’язання за розрахунками з оплати працi (рядок 1630), всього 166 105
Розрахунки з оплати працi 166 105
Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв (рядок 1635), всього 2 272 2 691
Аванси отриманi за договорами страхування 2 272 2 691
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650), всього 8 074 4 920
Комiсiя до сплати агентам 1 092 922
Кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами 207 342
Кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування 6 775 3 656
Поточнi забезпечення (рядок 1660), всього 6 565 5 533
Резерв за невикористаними вiдпустками 2 845 2 373
Резерв пiд аквiзицiйнi витрати 3 720 3 160
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690), всього 1 963 4 588
Iншi зобов’язання - Зобов’язання перед страховими компанiями по ЯСП 1 963 4 588
Всього зобов’язань 25 497 22 045
• ВЛАСНИЙ КАПIТАЛ
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Зареєстрований капiтал,( рядок 1400), всього 82 320 82 320
Простi акцiї зареєстрованi, випущенi та повнiстю сплаченi ( 840 тисяч штук номiнальною вартiстю
98 грн.) 82 320 82 320
Резервний капiтал (рядок1415), всього 1 363 1 363
Вплив гiперiнфляцiї на внески, зробленi до 31 грудня 2000 року 1 363 1 363

Капiтал у дооцiнках (рядок1405), всього 45 559 45 559
Переоцiнка будiвель 45 559 45 559
Додатковий капiтал (рядок 1410), всього 13 380 13 380
Дисконт по розрахункам перед акцiонером ДП «РЕСО-Iнтер» за будiвлю по вул. Герцена ,10 11
935 11 935
Дисконт по розрахункам перед акцiонером ДП «РЕСО-Iнтер» за безвiдсоткову фiнансову
допомогу (4000,0 тис.грн.) 1 445 1 445
Нерозподiлений прибуток (збиток) (рядок 1420), всього 20 248 18 677
Iншi резерви (рядок 1435), всього 28 821 21 481
Резерв коливання збитковостi 1 002 1 413
Резерв катастроф 27 819 20 068
Всього власного капiталу 191 691 182 780
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв зареєстрований капiтал Компанiї складається з 840 000
акцiй номiнальною вартiстю 98 гривень за акцiю. Всi акцiї мають рiвнi права при голосуваннi й
розподiлi прибутку мiж акцiонерами.
Всi акцiї зареєстрованi, випущенi i повнiстю оплаченi станом на
31 грудня 2017 року.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 року Компанiя не оголошувала про виплату
дивiдендiв. Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2016 року, Компанiя оголосила про виплату
дивiдендiв у розмiрi 40 320 тисяч гривень, що становить 48 гривень на 1 акцiю.
У складi додаткового капiталу вiдображено рiзницю мiж справедливою вартiстю довгострокової
безвiдсоткової кредиторської заборгованостi перед акцiонером за придбану будiвлю i
номiнальною вартiстю цих зобов'язань при первiсному визнаннi. Станом на 31 грудня 2017 року та
31 грудня 2016 року загальна рiзниця становила 11 935 тисяч гривень.
Крiм того, у складi додаткового капiталу станом на 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року
вiдображено рiзницю мiж справедливою вартiстю безвiдсоткової фiнансової допомоги отриманої
вiд акцiонера та її номiнальною вартiстю при первiсному визнаннi -1 445 тисяч гривень.
Безвiдсоткову фiнансову допомогу погашено в попереднi роки.
• ОЦIНКА АДЕКВАТНОСТI СТРАХОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Оцiнка адекватностi страхових резервiв, сформованих станом на 31 груднi 2017 та 2016 рокiв, була
проведена актуарiєм Яценко Я.В. (свiдоцтво на право займатись актуарними розрахунками та
посвiдчувати їх №01-008 вiд 02.02.2012р.).
Вiдповiдно до вимог абзацу четвертого глави 2 Порядку складання звiтних даних страховикiв
актуарiєм Яценко Я.В. було складено актуарний звiт (додаток 5 до Порядку). При розрахунку
достатностi визнаних страхових зобов’язань Компанiї були використанi:
метод ланцюгової драбини chain-ladder), в т.ч. з урахуванням тенденцiй щодо окремих факторiв
розвитку збитку та згладжування кривої розвитку збиткiв;
методи, що основанi на аналiзi розвитку збитковостi (методи Борнхюеттера-Фергюссона та метод
очiкувано-го рiвня збитковостi).
При виборi дiапазону допустимих значень були врахованi як результати розрахунку кожного
окремого методу (з урахуванням результатiв статистичних тестiв щодо припущень закладених в
основу кожного методу), так i результати run-off аналiзу за попереднi звiтнi дати.
Актуарний висновок щодо тесту оцiнки адекватностi страхових зобов’язань пiдтверджує, що
страховi резерви станом на 31 грудня 2017 року сформованi Компанiєю в адекватному обсязi до
страхових зобов’язань Компанiї.
Оцiнка резерву збиткiв
Страховим контрактам i, зокрема, договорам страхування вiдповiдальностi, властивi численнi

страховi ризики. Найбiльш iстотнi ризики Компанiї пов'язанi зi страховими вiдшкодуваннями, якi
сплачуються по страхуванню транспортних засобiв КАСКО, обов'язкового страхування цивiльноправової вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв.
Для бiльшостi видiв Компанiя використовує метод модифiкацiї ланцюгової драбини. Для тих
видiв, де даних Компанiї не досить для застосування цього методу, використовується метод
фiксованого вiдсотку.
Було проведено оцiнку достатностi сформованого резерву збиткiв, використовуючи метод
ганцюгової драбини chain-ladder), в т.ч. з урахуванням тенденцiй щодо окремих факторiв розвитку
збитку (метод cape cod) та згладжування кривої розвитку збиткiв, методи, що основанi на аналiзi
розвитку збитковостi (методи Борнхюеттера-Фергюссона та Бенктандера), методи, що основанi на
використаннi припущень щодо статистичного розподiлу збиткiв (зокрема метод на основi гаммарозподiлу).
Результати розрахункiв окремими методами були зваженi для отримання пiдсумкових значень.
Коефiцiєнти для зважування вибиралися на пiдставi експертної оцiнки ступеня довiри до кожного
методу, з урахуванням результатiв перевiрки статистичних гiпотез i ступеня точностi кожного
методу за результатами розвитку збиткiв за останнiй рiк. Данi, що використовуються в аналiзi, не
коригуються на рiвень iнфляцiї, проте отриманi результати враховують тенденцiї в динамiцi
середнiх виплат.
Результати оцiнки показали достатнiсть сформованого резерву збиткiв.
Оцiнка резерву незароблених премiй
Тестування достатностi резервiв незароблених премiй полягає у спiвставленнi сформованих
обсягiв резервiв незароблених премiй та майбутнiх витрат Компанiї, що пов’язанi з регулюванням
страхових випадкiв за договорами, що були чинними на звiтну дату:
аквiзицiйнi виплати
витрат на страховi виплати
витрат на врегулювання збиткiв
адмiнiстративнi витрати
Оцiнка майбутнiх страхових виплат базується на прогнозуваннi збитковостi Компанiї зi
договорами, що дiють на звiтну дату.
Середня збитковiсть Компанiї розрахована вiдповiдно до наданих звiтних даних з урахуванням
динамiки розвитку збитковостi. У випадку недостатностi даних для розрахунку використовувалась
експертна оцiнка.
Майбутнi виплати отримуються як добуток прогнозованої збитковостi та незароблених премiй
(мiри експозицiї ризику), тобто оцiнки часток страхових платежiв за договорами, що дiяли на
звiтну дату у вiдношеннi до строку їхньої дiї, що залишився пiсля неї.
Незаробленi премiї (експозицiя ризику) спiвпадають з «найкращою» в термiнах МСФЗ оцiнкою
незароблених премiй на звiтну дату, без вирахування вiдкладених аквiзицiйних витрат. Експозицiя
ризику оцiнюється методом 1/365 у випадках наявностi релевантних даних про страховi договори
та статистичними методами на базi щоквартальних обсягiв премiй за певних припущень.
Оцiнка майбутнiх витрат на адмiнiстрування базується на фактичних даних про рiвень витрат
Компанiї за 2017 рiк у валових страхових премiях та оцiнцi експозицiї ризику. При цьому, було
враховано те, що адмiнiстративнi витрати частково вiдносяться до укладання нових договорiв,
тому оцiнка майбутнiх витрат повинна бути вiдповiдним чином модифiкована.
Було використано консервативний пiдхiд до проведення тесту. А саме, не використовувався
потенцiйний iнвестицiйний дохiд з розмiщення страхових платежiв. А також майбутнi регреси не
розглядалися.
• СПРАВЕДЛИВА ВАРТIСТЬ
Розкриття iнформацiї про передбачувану справедливу вартiсть здiйснюється вiдповiдно до вимог
МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi», МСФЗ 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття
iнформацiї» та МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Справедлива вартiсть
визначається як сума, за яку фiнансовий iнструмент, актив може бути придбаний при здiйсненнi

операцiї мiж добре обiзнаними, зацiкавленими, незалежними один вiд одного сторонами, крiм
випадкiв примусового або лiквiдацiйного продажу. Представленi оцiнки можуть не вiдображати
суми, якi Компанiя змогла б отримати при фактичнiй реалiзацiї наявного у неї пакета тих чи iнших
фiнансових iнструментiв.
Для оцiнки справедливої вартостi офiсних будiвель та iнвестицiйної нерухомостi в цiлому були
отриманi вхiднi данi 3 рiвня iєрархiї справедливої вартостi з використанням методiв оцiнки, що
враховують iнформацiю, вiд очевидних ринкових даних - оцiнки, заснованi на даних, якi є
очевидними i значущими для загальної оцiнки справедливої вартостi, наприклад, за оцiнками
ставки дисконтування, фiзичних умов будинкiв i офiсних примiщень i т.д.
Iнформацiя про справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань у порiвняннi з
вiдповiдною балансовою вартiстю, вiдображенiй у звiтi про фiнансовий стан Компанiї,
представлена наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року (скориговано)
Балансова вартiсть Справедлива вартiсть Балансова вартiсть Справедлива вартiсть
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065) 9 544 9 544 9 566 9
566
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) 20 683 20 683 19 687 19 687
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) 2 145 2
145 352 352
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 15 756 15 756 14 679 14 679
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 204 427 204 427 210 459 210 459
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 1 058 1 058 966 966
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 166 166 105 105
Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками за одержаними авансами (рядок 1635
Балансу) 2 272 2 272 2 691 2 691
Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу)
8 074
8 074
4 920
4 920
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 6 565 6 565 4 588 4 588
При визначеннi справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Компанiя використовує методики
оцiнки, якi зазвичай застосовуються учасниками ринку та ґрунтуються на припущеннi, що суми
залишкiв фiнансових iнструментiв є результатом операцiй, здiйснених при звичайних ринкових
умовах.
• УМОВНI I КОНТРАКТНI ЗОБОВЯЗАННЯ
Зобов'язання за капiтальними витратами - Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Компанiя не
мала суттєвих зобов'язань за капiтальними витратами.
Зобов'язання за договорами операцiйної оренди - Для випадкiв коли Компанiя виступає
орендарем, майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi Компанiї по нерозривними угодами операцiйної
оренди представленi наступним чином:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
До одного року 3 049 2 662
Вiд одного до п’яти рокiв 2 191 1 282
Бiльше п’яти рокiв - Всього зобов’язань за договорами операцiйної оренди 5 240 3 944

Активи у заставi й обмеженi для використання - Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв Компанiя
використовувала депозити в сумi 30 312,6 тисячi гривень i 29 366,0 тисяч гривень в якостi
забезпечення за операцiями з ядерним страховим пулом (ПАТ «Альфа-Банк» м. Києва на суму
1080тис. доларiв США).
Судовi розгляди - Час вiд часу в процесi звичайної дiяльностi Компанiї клiєнти та контрагенти
висувають претензiї до неї. Керiвництво вважає, що в результатi розгляду по ним Компанiя не
понесе iстотних збиткiв, крiм тих пiд якi було сформовано резерв у данiй фiнансовiй звiтностi.
Оподаткування - Положення українського податкового законодавства iнодi непослiдовнi i можуть
мiстити бiльше однiєї iнтерпретацiї, що дозволяє податковим органам України приймати рiшення,
заснованi на власних тлумаченнях даних положень. На практицi, податковi органи часто
iнтерпретують податкове законодавство не на користь платникiв податкiв, якi змушенi звертатися
до суду для захисту власної позицiї. Необхiдно вiдзначити, що податковi органи України можуть
використовувати пояснення, наданi судовими органами, якi ввели концепцiї «необґрунтованої
податкової вигоди», «первинної комерцiйної мети операцiї» та «комерцiйної мети (змiсту)
операцiї».
В цiлому, платники податкiв залишаються вiдкритими для податкових перевiрок протягом трьох
календарних рокiв. Однак, проведена податкова перевiрка не виключає ймовiрностi наступних
додаткових податкових перевiрок, що проводяться вищими податковими iнстанцiями, якi
перевiряють результати ревiзорiв попереднiх перевiрок.

• ОПЕРАЦIЇ З ПОВ'ЯЗАНИМИ СТОРОНАМИ
Пов'язанi сторони, як визначено в МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо пов'язаних сторiн», є:
1) фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз Компанiєю, якщо така
особа:
а) контролює Компанiю, або здiйснює спiльний контроль над нею;
б) має суттєвий вплив на Компанiю;
в) є членом провiдного управлiнського персоналу Компанiї, або материнського пiдприємства
Компанiї.
2) пiдприємство є пов'язаним iз Компанiєю, якщо виконується будь-яка з таких умов:
а) пiдприємство та Компанiя, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське
пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi
одне з одним);
б) одне пiдприємство є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого
пiдприємства (чи асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством члена групи, до якої
належить таке iнше пiдприємство);
в) обидва пiдприємства є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
г) одне пiдприємство є спiльним пiдприємством третього пiдприємства, а iнше пiдприємство є
асоцiйованим пiдприємством цього третього пiдприємства;
д) пiдприємство є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Компанiї, або
будь-якого пiдприємства, яке є пов'язаним iз Компанiєю. Якщо Компанiя, сама є такою програмою
виплат, то працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз Компанiєю;
i) пiдприємство перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi 1);
ї) особа, визначена в пунктi 1(а), має значний вплив на пiдприємство або є членом провiдного
управлiнського персоналу пiдприємства (або материнського пiдприємства).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага звертається на
сутнiсть взаємин, а не тiльки на їх юридичну форму. Iнформацiя про кiнцеву контролюючу
сторонi Компанiї розкривається в Примiтцi «Iнформацiя про компанiю».
Компанiя мала наступнi залишки по операцiях зi своїми пов'язаними сторонами:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Залишки по операцiям iз пов’язаними сторонами Всього
по категорiї статей фiнансової звiтностi Залишки по операцiям iз пов’язаними сторонами Всього

по категорiї статей фiнансової звiтностi
Iншi довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035) 500 500 500 500
- iншi пов’язанi сторони 500 - 500 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155) 104 15 756 145 14 679
- провiдний управлiнський персонал 104 - 145 -

Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з учасниками (рядок 1640) - - -* 22 120
- акцiонери - *На звiтну дату 31.12.2016 року облiковувалась заборгованiсть по виплатi дивiдендiв перед
вибувшим акцiонером.
У звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за роки, що закiнчилися 31 грудня 2017
i 2016 рокiв, включенi наступнi суми, що виникли в результатi здiйснення операцiй з пов'язаними
сторонами:
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2017 року Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
Операцiї iз пов’язаними сторонами Всього
по категорiї статей фiнансової звiтностi Операцiї iз пов’язаними сторонами Всього
по категорiї статей фiнансової звiтностi
Премiї, переданi у перестрахування (рядок 2012 Звiту) - (23 706) (78) (25 343)
- iншi пов’язанi сторони - - (78) Чистi понесенi збитки за страховими виплатами (рядок 2070 Звiту) - (89 228) (2) (75 827)
- iншi пов’язанi сторони (частки страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi
перестраховиками) - - (2) Фiнансовi витрати/доходи, нетто (рядок 2220, 2250 Звiту) 8 9 098 20 12 512
- акцiонери - - (14) - провiдний управлiнський персонал 8 - 34 Iншi доходи/(витрати), нетто (рядок 2240, 2270 Звiту) - 8 309 25 23 355
- акцiонери - - 25 - iншi пов’язанi сторони - - - - провiдний управлiнський персонал - - - Витрати на персонал (примiтка «Операцiйнi витрати») (3 592) (30 932) (3 711) (27 828)
- компенсацiя провiдному управлiнському персоналу (3 592) - (3 711) -

• ПОЛIТИКА УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ
Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у господарськiй дiяльностi Компанiї. Загальна
програма управлiння ризиками Компанiї зосереджена на непередбачуваностi фiнансових ринкiв i
пошуку способiв для мiнiмiзацiї потенцiйних негативних впливiв на фiнансовi показники
дiяльностi Компанiї. Опис полiтики управлiння фiнансовими ризиками Компанiї по вiдношенню
до основних видiв ризикiв представлено нижче.
Страховi ризики - Страховий ризик визначається як iмовiрнiсть настання страхової подiї i

невизначенiсть суми страхового вiдшкодування, що пiдлягає виплатi. За своєю суттю цей ризик
носить випадковий характер, i, вiдповiдно, є непередбачуваним.
Для портфеля страхових договорiв, де для формування цiни i створення резерву застосовується
теорiя ймовiрностi, основним ризиком, якому пiддається Компанiя за страховими договорами, є
можливiсть перевищення фактичних виплат вiдшкодування над балансовою вартiстю страхових
зобов'язань. Це може вiдбуватися тому, що частота здiйснення страхових виплат може виявитися
бiльшою, нiж очiкувалося. Страховi подiї є випадковими, i фактичнi суми заявлених збиткiв
будуть змiнюватися з року в рiк i вiдрiзнятися вiд оцiнки, визначеної за допомогою статистичних
методiв.
Досвiд свiдчить, чим бiльше портфель подiбних страхових договорiв, тим меншою буде вiдносна
мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, бiльш диверсифiкований портфель є менш
схильним до змiн, якi можуть виникати в будь-якiй пiдмножинi портфелю.
Компанiя розробила страхову стратегiю з метою диверсифiкацiї прийнятих видiв страхових
ризикiв та отримання суттєвої популяцiї ризикiв у рамках кожної з цих категорiй з метою
зменшення мiнливостi очiкуваного результату. Фактори, що пiдсилюють страховий ризик,
включають вiдсутнiсть диверсифiкацiї за видами та сумами ризику, а також по географiчному
розмiщенню i сферам дiяльностi.
Компанiя управляє цими ризиками за допомогою своєї страхової стратегiї, вiдповiдних угод
перестрахування та iнших превентивних заходiв. Страхова стратегiя забезпечує достатню
диверсифiкованiсть ризикiв за видами, сумам ризику, сферами дiяльностi та географiї.
При визначеннi сум несплачених збиткiв (заявлених або незаявлених) Компанiя використовує
метод оцiнки, заснований на досвiдi фактичних виплат, з використанням формул, в яких бiльшу
вагу присвоюється фактичним виплатам по мiрi закiнчення часу.
Оцiнцi РПНУ властива велика ступiнь невизначеностi, нiж оцiнцi величини витрат на
врегулювання збиткiв, вже заявлених Компанiї, коли iнформацiя щодо настання страхової подiї
вже вiдома. Збитки понесенi, але не заявленi можуть залишатися такими протягом багатьох рокiв
пiсля настання страхової подiї.
При визначеннi зобов'язання щодо заявлених, але не виплачених збиткiв, Компанiя повнiстю
враховує всю iнформацiю, надану страховими iнспекторами, а також iнформацiю щодо вартостi
врегулювання аналогiчних збиткiв у минулих перiодах.
Ринковий ризик - Ринковий ризик являє собою ризик знецiнення фiнансових iнструментiв
Компанiї внаслiдок змiни ринкової кон'юнктури. Компанiя схильна до впливу ринкового ризику
через формування портфеля ринкових фiнансових iнструментiв. Ринковi ризики для Компанiї
виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями за долевими i борговими фiнансовими iнструментами,
на якi нараховуються вiдсотки. Компанiя встановлює лiмiти щодо максимального рiвня
прийнятого ризику по вiдношенню до конкретного iнструменту та / або групi iнструментiв i
контролює їх дотримання вiдповiдно до вимог чинного законодавства.
Управлiння капiталом - Цiлями Компанiї при управлiннi капiталом є:
• виконання мiнiмальних вимог до розмiру капiталу, встановлених законодавством України.
Компанiя зобов'язана пiдтримувати мiнiмальну суму капiталу, необхiдну для ведення бiзнесу.
Мiнiмально необхiдний рiвень капiталу розраховується на основi бухгалтерських записiв i
повинен пiдтримуватися на постiйному рiвнi протягом року;
• забезпечення здатностi Компанiї здiйснювати дiяльнiсть на безперервнiй основi;
• забезпечення вiдповiдного прибутку акцiонерам.
Кредитний ризик - Компанiя схильна до ризику того, що, за певних несприятливих умовах,
контрагент не зможе повнiстю або частково розрахуватися за своїми зобов'язаннями перед
Компанiєю у встановленi термiни. Максимальний рiвень кредитного ризику вiдображається в
балансовiй вартостi фiнансових активiв. Компанiя управляє кредитним ризиком шляхом оцiнки
фiнансового стану та кредитної iсторiї своїх дебiторiв. Для мiнiмiзацiї ризикiв виникнення
сумнiвної дебiторської заборгованостi Компанiя формує резерв пiд сумнiвну дебiторську
заборгованiсть.
Фiнансовi активи оцiнюються вiдповiдно з поточним кредитним рейтингом, який надається
мiжнародними поважними агентствами. Найбiльший з можливих рейтингiв є AAA. Iнвестицiйний

клас фiнансових активiв має рейтинг вiд ААА до ВВВ. Фiнансовi активи, рейтинг яких нижче, нiж
ВВВ, класифiкуються як спекулятивнi.
У наведених нижче таблицях представлена докладна iнформацiя про кредитнi рейтинги
фiнансових активiв Компанiї:
Кредитний рейтинг ААА-A Кредитний рейтинг ВВВ-B Кредитний рейтинг
CCC-C Рейтинг не визначений
31 грудня
2017 року
Всього
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065) - - - 9 544 9 544
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) - - - 20 683 20 683
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) - - - 2 145
2 145
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) - - - 15 756 15 756
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165) - 104 986 33 407 66 034 204 427
Кредитний рейтинг ААА-A Кредитний рейтинг ВВВ-B Кредитний рейтинг
CCC-C Рейтинг не визначений
31 грудня
2016 року
Всього
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065) - - - 9 566 9 566
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) - - - 19 687 19 687
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) - - - 352
352
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) - - - 14 679 14 679
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165) - 59 170 103 106 48 183 210 459
Ризик змiни процентних ставок - Цей ризик виникає внаслiдок негативного впливу на фiнансове
становище Компанiї змiни процентних ставок, а саме, пiдвищення процентних ставок на залученi
грошовi кошти та / або зниження доходiв, отриманих вiд iнвестицiй в iнструменти, на якi
нараховуються вiдсотки. Компанiя бере на себе ризик, пов'язаний з коливаннями ринкових
процентних ставок, що впливають на фiнансове становище i рух грошових коштiв.
Аналiз чутливостi до ризику змiни процентних ставок - У нижченаведенiй таблицi представлено
аналiз чутливостi Компанiї до змiни процентних ставок, визначеної на основi можливих змiн
ризику. Рiвень таких змiн визначається керiвництвом. Нижче представлений аналiз чутливостi
показує вплив в результатi збiльшення / зменшення на 1% процентних ставок, що дiяли на звiтну
дату, на прибуток Компанiї до оподаткування, беручи до уваги що така змiна вiдбулася на початок
фiнансового року i тривала протягом звiтного перiоду за iнших рiвних умов.
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016
року
Процентна ставка Процентна ставка Процентна ставка Процентна ставка
+1% -1% +1% -1%
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 11 (11) 7 (7)
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 1 550 (1 550) 1 428 (1 428)
Чистий вплив на прибуток до оподаткування 1 561 (1 561) 1 435 (1 435)
У нижченаведеної таблицi представленi ефективнi процентнi ставки основних валют по основних
фiнансових iнструментах. Аналiз пiдготовлений на основi ставок на кiнець року, що

використовуються для амортизацiї вiдповiдних фiнансових iнструментiв:
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Гривнi Долари США Євро Гривнi Долари США Євро
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155) 31,31 - - 32,6 - Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165) 14,71 3,78 3,58 15,75 5,24 4,2
Валютний ризик - Валютний ризик виникає, в основному, за грошовими коштами, депозитами в
банках i кредитом вiд акцiонера, вираженим в iноземних валютах. Також, валютний ризик виникає
внаслiдок прийняття на себе ризикiв за зобов'язаннями, вираженими в iноземнiй валютi (зокрема,
ризикiв, прийнятих за полiсами страхування «Зелена картка» та страхування осiб, що виїжджають
за кордон). Збитки за такими страховими договорами вираженi в iноземних валютах. Компанiя
схильна до валютного ризику щодо таких збиткiв внаслiдок змiни валютних курсiв, враховуючи
той факт що премiї за даними договорами завжди прив'язанi до української гривнi. Компанiя
управляє своїм валютним ризиком, пiдтримуючи вiдкриту позицiю вiдповiдно до рекомендацiй
керiвництва.
Iнформацiя про рiвень валютного ризику Компанiї представлена наступним чином:
Гривнi Долари США Євро Рос.
рубль Всього
31 грудня 2017 року
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065) 9 544 - - - 9 544
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) 20 646 - 14 23 20 683
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) 2 145 - - 2 145
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 15 756 - - - 15 756
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 7 845 181 398 15 184
- 204 427
Всього фiнансових активiв 55 936 181 398 15 198
23 252 555
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 1 058 - - - 1 058
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 166 - - - 166
Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв (рядок 1635 Балансу) 2 272 - - - 2 272
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 6 682 1 392 - - 8 074
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 762 - 1 201 - 1 963
Всього фiнансових зобов’язань 10 940 1 392 1 201 - 13 533
Вiдкрита балансова позицiя 44 996 180 006 13 997
23 239 022
Гривнi Долари США Євро Рос.
рубль Всього
31 грудня 2016 року
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065) 9 566 - - - 9 566
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) 19 670 - 17 - 19 687
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) 352 - - 352

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 14 679 - - - 14 679
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 5 215 190 804 14 440
- 210 459
Всього фiнансових активiв 49 482 190 804 14 457
- 254 743
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 966 - - - 966
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 105 - - - 105
Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаних авансiв (рядок 1635 Балансу) 2 691 - - - 2 691
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 4 920 - - - 4 920
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 4 588 - - - 4 588
Всього фiнансових зобов’язань 13 270 - - - 13 270
Вiдкрита балансова позицiя 36 212 190 804 14 457
- 241 473
Чутливiсть до валютного ризику - У нижченаведеної таблицi представлено аналiз чутливостi
Компанiї до збiльшення i зменшення курсiв долара США i євро по вiдношенню до української
гривнi. 10% - це рiвень чутливостi, який використовується Компанiєю при складаннi внутрiшнiх
звiтiв по валютному ризику для ключового управлiнського персоналу Компанiї та який являє
собою оцiнку Компанiї можливих змiн валютних курсiв. Аналiз чутливостi охоплює тiльки
непогашенi монетарнi статтi, деномiнованi в iноземних валютах, i коригує їх перерахунок на
кiнець перiоду з урахуванням 10% змiни курсiв обмiну валют. Аналiз чутливостi включає як
зовнiшнi кредити Компанiї, так i активи зi страхування, деномiнованi у валютi, що вiдрiзняється
вiд функцiональної валюти Компанiї.
31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Гривня/ долар США Гривня/ долар США Гривня/ долар США Гривня/ долар США
+10% -10% +10% -10%
Вплив на Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) 18 001 (18 001) 19 080 (19 080)
Вплив на капiтал 18 001 (18 001) 19 080 (19 080)

31 грудня 2017 року 31 грудня 2016 року
Гривня/ євро Гривня/ євро Гривня/ євро Гривня/ євро
+10% -10% +10% -10%
Вплив на Звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) 1 400 (1 400) 1 446 (1 446)
Вплив на капiтал 1 400 (1 400) 1 446 (1 446)
Ризик лiквiдностi - Керiвництво управляє ризиком лiквiдностi за рахунок формування резервiв у
виглядi грошових коштiв на рахунках Компанiї та короткострокових депозитiв.
Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення без дисконтування представлений у
таблицях нижче:
До 1 року Вiд 1року до 5 рокiв Термiн погашення не визначений 31 грудня 2017 року
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 1 058 - - 1 058

Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 166 - - 166
Поточнi зобов’язання за розрахунками за одержаними авансами (рядок 1635 Балансу) 2 272 - - 2
272
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 8 074 - - 8 074
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 1 963 - - 1 963
До 1 року Вiд 1року до 5 рокiв Термiн погашення не визначений 31 грудня 2016 року
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 966 - - 966
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 105 - - 105
Поточнi зобов’язання за розрахунками за одержаними авансами (рядок 1635 Балансу) 2 691 - - 2
691
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 4 920 - - 4 920
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 4 588 - - 4 588
Для цiлей лiквiдностi аналiз по строкам погашення на дисконтованiй основi представлений в
наступних таблицях:
До 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Термiн погашення не визначений 31 грудня 2017 року
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065) - - 9 544 9 544
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) 20 683 - - 20 683
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) 2 145 - 2 145
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 15 756 - - 15 756
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 204 427 - - 204 427
Всього фiнансових активiв 243 011 - 9 544 252 555
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 1 058 - - 1 058
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 8 074 - - 8 074
Поточнi зобов’язання за розрахунками за одержаними авансами (рядок 1635 Балансу) 2 272 - - 2
272
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 166 - - 166
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 1 963 - - 1 963
Всього фiнансових зобов’язань 13 533 - - 13 533
Рiзниця лiквiдностi 229 478 - 9 544 239 022
Кумулятивна рiзниця лiквiдностi 229 478 229 478 239 022 239 022
До 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Термiн погашення не визначений 31 грудня 2016 року
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 1040 Балансу) - - - Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065) - - 9 566 9 566
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) 19 687 - - 19 687
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) 352 - 352
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 14 679 - - 14 679
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 210 459 - - 210 459
Всього фiнансових активiв 245 177 - 9 566 254 743
Iншi довгостроковi зобов’язання (рядок 1515 Балансу) - - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610 Балансу) - - - -

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 966 - - 966
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 4 920 - - 4 920
Поточнi зобов’язання за розрахунками за одержаними авансами (рядок 1635 Балансу) 2 691 - - 2
691
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 105 - - 105
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 4 588 - - 4 588
Всього фiнансових зобов’язань 13 270 - - 13 270
Рiзниця лiквiдностi 231 907 - 9 566 241 473
Кумулятивна рiзниця лiквiдностi 231 907 231 907 241 473 241 473
Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв сума кумулятивної рiзницi лiквiдностi фiнансових активiв
та фiнансових зобов’язань до одного року Компанiї є позитивною та склала 239 022 тисяч гривень
та 241 473 тисяч гривень, вiдповiдно.
Географiчна концентрацiя - Iнформацiя про географiчної концентрацiї активiв i зобов'язань
представлена в наступних таблицях. Географiчна концентрацiя активiв i зобов'язань охоплює
Україну, країни-члени Органiзацiї економiчного спiвробiтництва та розвитку (ОЕСР) та iншi
країни.
Україна ОЕСР Iншi країни Всього
31 грудня 2017 року
Нематерiальнi активи, залишкова вартiсть (рядок 1000 Балансу) 465 - - 465
Основнi засоби, залишкова вартiсть (рядок 1010 Балансу) 60 775 - - 60 775
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035 Балансу) 500 - - 500
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (рядок 1060 Балансу) 19 791 - - 19 791
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065 Балансу) 9 544 - - 9
544
Виробничi запаси (рядок 1100 Балансу) 488 - - 488
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) 20 669 - 14 20 683
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) 2 145 - 2 145
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1135 Балансу) 17 - - 17
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 15 756
-15 756
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 204 427 - - 204 427
Витрати майбутнiх перiодiв (рядок 1170 Балансу) 111 - - 111
Частка перестраховика у страхових резервах (рядок 1180) 10 032 - - 10 032
Всього активiв 344 720 - 14 344 734
Страховi резерви за вирахуванням часток перестраховикiв у страхових резервах (рядок 1530
Балансу) 127 546 - - 127 546
Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 1 058 - - 1 058
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом (рядок 1620 Балансу) 3 323 - - 3 323
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування (рядок 1625 Балансу) 21 - - 21
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 166 - - 166
Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаними авансами (рядок 1635 Балансу) 2 272 - - 2 272
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 8 074 - - 8 074
Поточнi забезпечення (рядок 1660 Балансу) 6 565 - - 6 565
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 1 963 - - 1 963
Всього зобов’язань 150 988 - - 150 988

Вiдкрита балансова позицiя 193 732 - 14 193 746
Україна ОЕСР Iншi країни Всього
31 грудня 2016 року
Нематерiальнi активи, залишкова вартiсть (рядок 1000 Балансу) 642 - - 642
Основнi засоби, залишкова вартiсть (рядок 1010 Балансу) 61 063 - - 61 063
Iнвестицiйна нерухомiсть (справедлива вартiсть) (рядок 1015 Балансу) - - - Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (рядок 1035 Балансу) 500 - - 500
Довгострокова дебiторська заборгованiсть (рядок 1040 Балансу) - - - Вiдстроченi податковi активи (рядок 1045 Балансу) - - - Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (рядок 1060 Балансу) 17 717 - - 17 717
Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (рядок 1065 Балансу) 9 566 - - 9
566
Виробничi запаси (рядок 1100 Балансу) 728 - - 728
Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (чиста реалiзацiйна вартiсть) (рядок 1125
Балансу) 19 670 - 17 19 687
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами (рядок 1130 Балансу) 352 - 352
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом (рядок 1135 Балансу) - - - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть (рядок 1155 Балансу) 14 679
-14 679
Грошовi кошти та їх еквiваленти (рядок 1165 Балансу) 210 459 - - 210 459
Витрати майбутнiх перiодiв (рядок 1170 Балансу) 96 - - 96
Частка перестраховика у страхових резервах (рядок 1180) 9 958 - - 9 958
Всього активiв 345 430 - 17 345 447
Страховi резерви за вирахуванням часток перестраховикiв у страхових резервах (рядок 1530
Балансу) 118 502 - - 118 502
Iншi довгостроковi зобов’язання (рядок 1515 Балансу) - - - Поточна заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями (рядок 1610 Балансу) - - - Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги (рядок 1615 Балансу) 966 - - 966
Поточнi зобов’язання за розрахунками з бюджетом (рядок 1620 Балансу) 614 - - 614
Поточнi зобов’язання за розрахунками зi страхування (рядок 1625 Балансу) 50 - - 50
Поточна заборгованiсть з оплати працi (рядок 1630 Балансу) 105 - - 105
Поточнi зобов’язання за розрахунками з одержаними авансами (рядок 1635 Балансу) 2 691 - - 2 691
Кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю (рядок 1650 Балансу) 4 920 - - 4 920
Поточнi забезпечення (рядок 1660 Балансу) 5 533 - - 5 533
Iншi поточнi зобов’язання (рядок 1690 Балансу) 4 588 - - 4 588
Всього зобов’язань 137 969 - - 137 969
Вiдкрита балансова позицiя 207 461 - 17 207 478
• ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗАКIНЧЕННЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ
З кiнця дати звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi нiяких суттєвих подiй в
дiяльностi Компанiї не вiдбувалося.
Голова Правлiння Сапацинський О. В.
Головний бухгалтер Гончаренко В.Й.
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