Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Голова правлiння

Кирилюк С.М.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

25.04.2018

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
25264645
4. Місцезнаходження
м. Київ , д/н, 01054, Київ, провулок Чеховський 4, оф. 8
5. Міжміський код, телефон та факс
(044) 501 01 18 (044) 501 01 18
6. Електронна поштова адреса
referent@soveren.com.ua

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

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та
фондового ринку 80

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

soveren.com.ua в мережі Інтернет 26.04.2018
(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)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

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

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (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
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)
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
1.Посада корпоративного секретаря Товариством не вводилася.
2.Рейтингового агенства немає, рейтинг компанiї та рейтинг акцiй не визначався.
3. У 2017 роцi дивiденди не нараховувались та не виплачувались.
4. Облiгацiї, похiднi та iншi цiннi папери емiтентом не випускались.
5. Власнi акцiї протягом звiтного перiоду не викупались.
6. Сертифiкати цiнних паперiв не видавались, бланки не замовлялись.
7. Вартiсть чистих активiв емiтента складає 21034 тис.грн., що перевищує розмiр
зареєстрованого статутного капiталу, який станом на 31 грудня 2017 року складає 20790 тис.
грн., на 244 тис. грн.
8. У 2017 роцi рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, рiшення

про надання згоди на вчинення правочинiв Товариством не приймалося у зв'язку з вiдсутнiстю
таких правочинiв.
9. Борговi цiннi папери не випускались.
10. Особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери протягом року не було.
11. Iпотечнi облiгацiї не випускались.
12. Iпотечного покриття не вiдбувалось.
13. Прогятом звiтного перiоду кредитнi договори не заключались.
14. Iпотечнi сертифiкати не випускались.
15. Операцiї з ФОН не проводились.
16. Iнших зобов'язань, нiж указаних у звiтi, у товариства не було.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 №371846
3. Дата проведення державної реєстрації
19.09.1997
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
20790000
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)
10
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є Загальнi збори акцiонерiв та Правлiння, яке очолює Голова
правлiння.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
Публiчне акцiонерне товариство "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
2) МФО банку
300614
3) поточний рахунок
26508002745001
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
5) МФО банку
6) поточний рахунок
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії
ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова дiяльнiсть

АЕ № 284148

23.10.2013

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

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

Опис

Страхова дiяльнiсть

АЕ № 284147

АЕ № 284146

АЕ № 284145

АЕ № 284144

АE № 284143

АE № 284142

23.10.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв
фансових послуг

Необмежена

23.10.2013

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

Необмежена

23.10.2013

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

Необмежена

23.10.2013

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

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

Опис

Страхова дiяльнiсть

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

Опис

Страхова дiяльнiсть

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

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

Опис

Страхова дiяльнiсть

23.10.2013

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

Опис

Страхова дiяльнiсть

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

Опис

Страхова дiяльнiсть

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

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

Опис

Страхова дiяльнiсть

23.10.2013

АЕ № 284141

Опис

23.10.2013

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

Необмежена

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): безстрокова

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної

Ідентифікаційний код

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв),

особи засновника та/або
учасника

юридичної особи засновника
та/або учасника

які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв),
які належать засновнику та/або
учаснику (від загальної
кількості)

Кирилюк Сергiй Миколайович

90

Янчук Людмила Петрiвна

5

Забарна Свiтлана Олександрiвна

5

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Голова правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Кирилюк Сергiй Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
221995
4) рік народження**
1970
5) освіта**
вища юридична
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ АСК "Форум", голова правлiння
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2009
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом. Винагорода в грошовiй формi
посадовiй особi емiтента виплачувалась у виглядi заробiтної плати.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 28 рокiв.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 20 рокiв.
Попереднi посади: ЗАТ АСК "Форум", Голова правлiння.
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* 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*

Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Качоровська Яна Артурiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
865676
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища економiчна
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ЗАТ АСК "Форум" заступник головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.11.2006
9) Опис
Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Винагорода в
грошовiй формi посадовiй особi емiтента виплачувалась у виглядi заробiтної плати. Непогашеної
судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.
Загальний стаж роботи - 25 роки.
Стаж керiвної роботи (рокiв) - 15 рокiв.
Попереднi посади: ЗАТ АСК "Форум" заступник головного бухгалтера
Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.
* 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.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові
посадової особи або повне
найменування юридичної
особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи

1

2

3

4

Голова
правлiння

Кирилюк Сергiй Миколайович

221995
Усього

Від загальної
Кількість
кількості акцій (у
акцій (шт.)
відсотках)

Кількість за видами акцій
прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

5

6

7

8

9

187110

90

187110

0

0

0

187110

90

187110

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

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

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості акцій
(у відсотках)

Кирилюк Сергiй Миколайович

187110
187110

Місцезнаходження

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

90

187110

0

90

187110

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
X

Дата
проведення

10.04.2017

Кворум
зборів**

Опис

позачергові

90
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Розгляд звiту Правлiння про результати дiяльностi Товариства за 2016 р.
2.Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 р.
3.Розподiл прибутку Товариства за 2016 р.
4.Розгляд звiту про корпоративне управлiння за 2016 р.
5.Затвердження внутрiшнiх документiв Товариства.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Пропозицiї до перелiку питань
порядку денного не надавались.
Результати розгляду питань порядку денного:
1. Акцiонер затвердив звiт Правлiння про результати дiяльностi приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Соверен» за 2016 р.
2. Акцiонер затвердив рiчний звiт та баланс Товариства за 2016 р.
3. Прибуток Товариства за 2016 рiк склав 252 266,62 (двiстi п’ятдесят двi тисячi двiстi шiстдесят шiсть
гривень 62 коп.). Частину прибутку у розмiрi 12 613,33 (дванадцять тисяч шiстсот тринадцять гривень
33 коп.) направити на формування резервного капiталу, а iншу частину у розмiрi 239 653,29 (двiстi
тридцять дев’ять тисяч шiстсот п’ятдесят три гривнi 29 коп.) залишити нерозподiленою.
4. Акцiонер затвердив Звiт про корпоративне управлiння за 2016 р.
5. Зняти питання про затвердження внутрiшнiх документiв Товариства з порядку денного.
Причини, чому загальнi збори не вiдбулися: Загальнi збори проводились.

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

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)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.06.2010

405/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000159776

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

100

207900

20790000

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля не здiйснюється Iнформацiя про
зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля не здiйснюється
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: процедури лiстингу не проходили
Мета додаткової емiсiї: не вiдбувалось
Спосiб розмiщення: не розмiщувались

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

1. Виробничого
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

інші

0

0

0

0

0

0

260

434

0

0

260

434

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

10

22

0

0

10

22

транспортні
засоби

238

310

0

0

238

310

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

12

102

0

0

12

102

Усього

260

434

0

0

260

434

Найменування
основних засобів

2. Невиробничого
призначення:

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Термiни та умови користування основними засобами (за основними групами): машини та
обладнання - 2-3 роки, транспортнi засоби - 5 рокiв, меблi - 4 роки, iншi - 2 роки. Була проведена
дооцiнка автомобiля. Первiсна вартiсть основних засобiв: на початок перiоду первiсна вартiсть
Опис становила 1212 тис.грн., на кiнець перiоду первiсна вартiсть становила 1645 тис.грн. Ступiнь зносу
основних засобiв: не оцiнювалось. Ступiнь використання основних засобiв: не оцiнювалась. Сума
нарахованого зносу: за 2017 рiк сума нарахованого зносу по основним засобам становить 259
тис.грн. Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: немає

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань
Кредити банку

Дата
виникнення

Непогашена частина Відсоток за користування
боргу (тис. грн.)
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

0

X

X

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за цінними
паперами
у тому числі:
за облігаціями (за кожним
випуском):

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

Податкові зобов'язання

X

204

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

124

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

328

X

X

Опис:

Станом на 31.12.2017 року iснувало поточне податкове зобов'язання по податку на
прибуток в розмiрi 204 тис.грн., яке було погашене у строк сплати податку на
прибуток 05.03.2018 року.

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

ТОВ "Аудиторстка
фiрма "Оригiнал"
22862145
м.Київ, вул. Волоська,
50/38, кв.3
0292 26.01.2001

----

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

0701
29.06.2017

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

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

із застереженням
д/н

Номер та дата договору на проведення аудиту

5
15.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

15.01.2018
30.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

24.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

30700

* 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

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери

X
X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

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

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

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): д/н

Ні

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

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і
більше відсотків простих акцій товариства

д/н

Інше (зазначити)

д/н

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
д/н
непроведення
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

д/н

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

0

членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів

0

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

д/н

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

0

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)

д/н

Інші (запишіть)

д/н

д/н
д/н
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)

д/н

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): д/н

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)

д/н

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:

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Ні

Так

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

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

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

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Так

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) Ні
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

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

Так

Так

Так

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

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів

Ні

Ні

Так

Так

Ні

акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

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

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

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)

д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились

X
X

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

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) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: д/н
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
д/н
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
д/н

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Страхова компанiя «Соверен» здiйснює дiяльнiсть на територiї України зi страхування,
перестрахування, фiнансову дiяльнiсть, пов’язану з формуванням, розмiщенням страхових
резервiв та їх управлiнням, з метою отримання прибутку.
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.
Вищим органом Товариства є Загальнi Збори. Правлiння, яке очолює Голова Правлiння Кирилюк
Сергiй Миколайович, здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю компанiї. Розподiл повноважень
мiж органами управлiння визначається Статутом компанiї. Акцiонерами страхової компанiї
«Соверен» є 3 фiзичнi особи. Власниками iстотної участi станом на 31.12.2017 р. є: Кирилюк
Сергiй Миколайович, частка в Статутному капiталi становить 90 %, непогашеної або не знятої
судимостi не має, має позитивну дiлову репутацiю та вiдповiдає iншим вимогам законодавства.
Змiн в складi власникiв iстотної участi страхової компанiї «Соверен» за 2017 р. не вiдбувалося.
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 страхової компанiї «Соверен»
внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi та споживачам
фiнансових послуг, не було.
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.
Нацкомфiнпослуг видано Розпорядження № 2424 вiд 27.09.2016 р. про зобов’язання страхової
компанiї «Соверен» усунути порушення законодавства про фiнансовi послуги, а також Постанову
вiд 16.11.2016 р. № 379/13-15/13/4 про застосування штрафних санкцiй за правопорушення на
ринку фiнансових послуг. У 2017 р. Нацкомфiнпослуг з пiдстав невиконання Розпорядження №
2424 було винесено: - Постанову № 45/57/13-4/14/П вiд 10.02.2017 р. - Постанову № 417/306/134/14/П вiд 12.04.2017 р. - Постанову № 704/1079/13-4/14/П вiд 21.06.2017 р. - Постанову №
911/1363/13-4/14/П вiд 04.08.2017 р. - Постанову № 1106/1776/13-4/14/П вiд 13.10.2017 р. про
застосування штрафних санкцiй за правопорушення на ринку фiнансових послуг. Наразi
Розпорядження № 2424 Окружним адмiнiстративним судом вiд 10.07.2017 р. було визнано

протиправним та скасовано (рiшення залишено в силi ухвалою апеляцiйної iнстанцiї вiд 24.10.2017
р.) Всi штрафнi санкцiї оскаржено до суду (судовi справи вiдповiдно № 826/5523/17, №
826/5521/17, № 826/5522/17, № 826/8467/17, № 826/10528/17, № 826/13776/17). На даний час по
всiм справам розгляд здiйснюється в порядку письмового провадження.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Страхова компанiя «Соверен» придiляє увагу управлiнню ризиками, що включає в себе
iдентифiкацiю ризикiв, аналiз i їх оцiнку, контроль за ризиком, ведення вiдповiдного
статистичного облiку, аналiзу й обробки iнформацiї. Наявнiсть своєчасної, достовiрної та
вичерпної iнформацiї про компанiю є необхiдною умовою для здiйснення акцiонерами та
потенцiйними iнвесторами (клiєнтами) об`єктивної оцiнки фiнансово-економiчного стану
компанiї.
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.
Система внутрiшнього контролю компанiї забезпечує здiйснення стратегiчного, оперативного та
поточного контролю за її фiнансово-господарською дiяльнiстю, проводить пiдготовку
рекомендацiй з питань затвердження облiкової полiтики, перевiряє повноту та достовiрнiсть
фiнансової звiтностi, забезпечує незалежнiсть внутрiшнього та зовнiшнього аудиту, виконання
норм законодавства. За результатами проведених перевiрок внутрiшнiй аудитор надав
аудиторську оцiнку - потребує полiпшення. В цiлому система внутрiшнього контролю функцiонує
в прийнятному режимi, але iдентифiкованi проблеми вказують, що iснують передумови для її
покращення. Товариство своєчасно розкриває повну та достовiрну iнформацiю з усiх суттєвих
питань, що стосуються його дiяльностi, що знаходить своє вiдображення в примiтках до
фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Примiтки до
рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя
«СОВЕРЕН» 1. Загальна iнформацiя. Назва: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя
«СОВЕРЕН» Скорочена назва: ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» Реєстрацiйнi данi: дата
державної реєстрацiї 19.09.1997 року, зареєстровано в Шевченкiвськiй РДА у м. Києвi 29.10.2004,
серiя АВ №174757, №10681200000001889 Код: 25264645 Лiцензiї: Лiцензiї зi страхової дiяльностi
АЕ 284141 - АЕ 284148 виданi ДК з РРФПУ, безстроковi. Основна дiяльнiсть: страхова дiяльнiсть
Юридична адреса та мiсцезнаходження: м. Київ, провул. Чеховський, 4, оф. 8 Органи управлiння:
Правлiння Чисельнiсть працюючих станом на 31 грудня 2017 року: 10 осiб Членство в
органiзацiях: вiдсутнє Валюта подання звiтностi. Дану фiнансову звiтнiсть подано в українських
тисячах гривень. Сторiнка в iнтернетi: soveren.com.ua ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» є
ризиковою страховою компанiєю, яка має право проведення страхової i перестрахувальної
дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй. Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Страхова компанiя
«СОВЕРЕН» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017 р. затверджена керiвництвом Компанiї.
Протягом 2017 року членами Керiвництва Компанiї були: Голова правлiння - С.М.Кирилюк.
Головний бухгалтер - Я.А.Качоровська. На дату пiдписання фiнансової звiтностi склад
Керiвництва Компанiї не змiнився. Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу,
видiлення Компанiї не вiдбувалося, вiдокремлених пiдроздiлiв немає. Перед складанням рiчного
звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань Компанiї, що
облiковуються на балансi. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Компанiї, складеному
станом на 31.12.2017 р. 2. Економiчне середовище, у котрому Компанiя проводить свою
дiяльнiсть. Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує
демонструвати особливостi, характернi для перехiдної економiки. Економiка України схильна до
впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного зростання у свiтовiй економiцi.
Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає рiзнi тлумачення та часто
змiнюється. Страховi компанiї в 2017 роцi застосовували ставку податку на прибуток пiдприємств

вiд страхової дiяльностi у розмiрi 3% , вiд дiяльностi не пов’язаної iз страхуванням за ставкою
18%. Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Керiвництво не може передбачити всi
тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який
вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на майбутнiй фiнансовий стан Компанiї.
Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для забезпечення стабiльної
дiяльностi та розвитку Компанiї. 3. Основа пiдготовки, затвердження i подання фiнансової
звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка
сформована з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та
грошових потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв
при прийняттi ними економiчних рiшень. Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ),
включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї
чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв
України. Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень
вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня
2017 року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а
саме, доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї. При формуваннi фiнансової
звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних законодавчих та нормативних актiв
щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, якi
не протирiчать вимогам МСФЗ. В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства
фiнансiв України, оприлюднено такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14
«Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi з 01 сiчня 2018
року. За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14
«Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинностi не застосовуються.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї що здiйснює регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi. Дана фiнансова
iнформацiя складена у вiдповiдностi до МСФЗ i за 2017 фiнансовий рiк пiдготовлена за
Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ). Фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк
складається з: - Балансу (Звiту про фiнансовий стан); - Звiту про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд); - Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом); - Звiту про власний
капiтал; - Примiток до фiнансової звiтностi 4. Суттєвi положення та стислий виклад принципiв
облiкової полiтики. Протягом 2017 року Компанiя дотримувалася наступних принципiв дiяльностi
та складання фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної
собiвартостi, нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi,
обачностi та єдиного грошового вимiрника. Облiкова полiтика на 2017 рiк була затверджена
наказом Голови правлiння вiд 30.12.2016р. №1-ОБ. Протягом 2017 року змiни до облiкової
полiтики не вносилися. Компанiя веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку з урахуванням чинного законодавства України, Закону України
«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», Статуту Компанiї, Облiкової полiтики та
iнших внутрiшнiх нормативних документiв Компанiї. Облiкова полiтика Компанiї – це сукупнiсть
методiв, принципiв, засобiв органiзацiї бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку
обставин, якi впливають на фiнансовий стан Компанiї. Облiкова полiтика базується на чинному
законодавствi України, нормативних документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв
фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва Компанiї. Основнi принципи облiкової полiтики,
застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї спецiального призначення, наведенi нижче.
Цi принципи облiкової полiтики послiдовно застосовувалися протягом усiх представлених звiтних
перiодiв. Фiнансова звiтнiсть Компанiї не включає фiнансову звiтнiсть контрольованих нею
органiзацiй (дочiрнiх пiдприємств) з огляду їх вiдсутностi. Контрольованим вважається
пiдприємство, якщо керiвництво Компанiї має можливiсть визначати його фiнансову та
господарську полiтику для отримання вигод вiд його дiяльностi. Застосування припущення

безперервностi дiяльностi – Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з припущення
про безперервнiсть дiяльностi. Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено
нижче, залежно вiд класифiкацiї фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю
або амортизованою вартiстю. Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за
допомогою якої можна врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах
мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива
вартiсть являє собою поточну цiну попиту для фiнансових активiв та цiну пропозицiї для
фiнансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. У вiдношеннi активiв i зобов'язань
iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанiя може використовувати середнi ринковi
цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно компенсуючими ризиками та
застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий
iнструмент вважається котированим на активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно
доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i регулярнi
ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах. Для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел,
використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, модель,
заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними сторонами, або аналiз фiнансової
iнформацiї про об'єкти iнвестування. Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати,
безпосередньо пов'язанi з придбанням, емiсiєю або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi
витрати - це витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення
операцiї включають винагороду й комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, а також податки i
збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не
включають премiї або дисконти за борговими зобов'язаннями, витрати на фiнансування, внутрiшнi
адмiнiстративнi витрати або витрати на зберiгання. Амортизована вартiсть являє собою вартiсть
при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус виплати основного боргу плюс
нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi для
вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю
вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї та будь-яких премiй або
дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки.
Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи як нарахований
купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю при первiсному
визнаннi, при наявностi такої), не вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi
вiдповiдних статей балансу. Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод визнання процентних
доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної
вiдсоткової ставки (ефективної ставки вiдсотка) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна
ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує розрахунковi майбутнi грошовi виплати або
надходження (не включаючи майбутнiх збиткiв за кредитами) протягом термiну дiї фiнансового
iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну, до чистої балансової
вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка використовується для
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни
вiдсотка, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу
ставку, зазначену для даного iнструмента, або за iншими змiнними факторам, не встановлюваними
в залежностi вiд ринкового значення. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього
очiкуваного термiну обiгу iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi включає всi комiсiйнi
та збори, сплаченi та отриманi сторонами контракту, i складають невiд'ємну частину ефективної
ставки вiдсотка. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти, що
оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, первiсно облiковуються за
справедливою вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою
вартiстю плюс витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi
найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникає лише
тодi, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити
iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких
використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя. Всi операцiї iз придбання та продажу

фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, визначеного законодавством
або традицiями ринку (договори «звичайної» купiвлi-продажу), визнаються на дату здiйснення
угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов'язується придбати або продати фiнансовий актив. Всi
iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарської
дiяльностi стає стороною договору щодо придбання фiнансового iнструмента. Припинення
визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) активи
погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) коли Компанiя
передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо передачi, i при
цьому (I) також передала , в основному, всi ризики та вигоди володiння активом або (II) не
передавала i не зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але не зберегла контроль.
Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив
незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому обмежень на продаж. Знецiнення фiнансових
активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення визнаються у складi
прибутку або збитку в мiру їхнього виникнення за результатом однiєї або бiльше подiй («подiї
збитку»), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу i впливають на величину чи
строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв, що пов'язанi з фiнансовим активом або iз
групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з достатнiм рiвнем надiйностi. Якщо
Компанiя визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення для фiнансового активу, оцiненого
на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, чи є актив iндивiдуально суттєвим чи нi, вiн
включається до групи фiнансових активiв iз подiбними характеристиками кредитного ризику, i ця
група оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй основi. Основним чинником, який
враховує Компанiя при оцiнцi фiнансового активу на предмет знецiнення, є його прострочений
статус. Нижче наведено iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об'єктивних
ознак збитку вiд знецiнення: • прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому
несвоєчасна оплата не може пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем; •
позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Компанiєю
фiнансова iнформацiя позичальника; • ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї
позичальника;
•
платоспроможнiсть
позичальника
погiршилася
внаслiдок
змiн
загальнонацiональних або мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть
позичальника. Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими
характеристиками кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх
грошових потокiв для груп таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi
суми вiдповiдно до контрактних умов у вiдношеннi оцiнюваних активiв. Майбутнi грошовi потоки
в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет знецiнення, визначаються на
основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими активами, та на основi досвiду
керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в результатi минулих
збиткових подiй, а також успiшного повернення простроченої заборгованостi. Данi минулих рокiв
коригуються з урахуванням поточних iснуючих даних для вiдображення впливу поточних умов,
якi не впливали на попереднi перiоди, i для усунення впливу минулих умов, якi не iснують в даний
час. Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю,
переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що
використовувалася до змiни його умов. Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення
резерву в розмiрi, необхiдному для зменшення балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних
збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного активу.
Розрахунок теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового активу,
забезпеченого заставою, вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути в результатi звернення
щодо стягнення предмету застави за мiнусом витрат на отримання та реалiзацiю застави,
незалежно вiд того, наскiльки ймовiрно звернення щодо стягнення предмету застави. Якщо в
наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути
об'єктивно вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення
кредитного рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом

коригування створеного резерву через прибуток або збиток. Активи, погашення яких неможливе,
списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних
процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку. Грошовi кошти та їх
еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти на рахунках у
банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї з первiсним строком розмiщення до
3 мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються
незначним ризиком змiни вартостi. Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська
заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю i балансова вартiсть її зменшується
застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi
виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається
на дату платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг. Основнi
засоби. Основнi засоби Компанiї враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох
компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду
товариству рiзними способами (що у свою чергу вимагає застосування по вiдношенню до них
рiзних норм i методiв амортизацiї), враховувати окремо. Витрати на обслуговування, експлуатацiю
та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення. Вартiсть
iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi одного з
компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального активу,
то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкта, а операцiя по замiнi
розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. У разi наявностi факторiв знецiнення
активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО 36
«Зменшення корисностi активiв». Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних
засобiв, визначенi як рiзниця мiж сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу
на дату вибуття вiдображаються у складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах
або витратах). Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується
прямолiнiйним методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом
строку їх експлуатацiї за такими нормами: Строки експлуатацiї, рокiв Машини та обладнання 3-5
Транспортнi засоби 5 Меблi 3-5 Iншi основнi засоби 3-5 Лiквiдацiйна вартiсть – це сума коштiв,
яку Компанiя очiкує отримати за актив при його вибуттi пiсля закiнчення строку його корисного
використання, за вирахуванням витрат на його вибуття. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни
експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного
перiоду. Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї включають лiцензiї на здiйснення
страхової дiяльностi з необмеженим термiном дiї, якi не амортизуються i щорiчно переглядаються
на наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi
активу. Операцiйна оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди
передаються в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда
вiдповiдає одному з критерiїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда». Усi iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна оренда. Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю
станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у
податкових органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх
перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй,
оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi
податки, крiм податку на прибуток, вiдображенi у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних
витрат. Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, i враховується за амортизованою вартiстю. Поточна кредиторська
заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг. Визнання доходiв i витрат. Процентнi
доходи та витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за принципом нарахування iз
застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до складу процентних
доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi комiсiї, якi сплачуються або одержуються

учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на
проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти. Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною
ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання, одержуванi або якi виплачуються
органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу, або видачi фiнансового
зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi, узгодження умов iнструменту та
за обробку документiв по операцiї. Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських
депозитiв або iнших боргових iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi
очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого процентний дохiд вiдображається з урахуванням
ефективної ставки вiдсотка за даним iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку
вiд знецiнення. Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за
принципом нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як
спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути
наданi. Операцiї страхування. Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу
iстотного страхового ризику. Такi договори також можуть передбачати передачу фiнансового
ризику. У цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при
настаннi страхової подiї їй доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума якого,
щонайменше, на 10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в разi, якщо страхова подiя не
настає. Страховий ризик iснує, коли на момент пiдписання договору Компанiя не впевнена в таких
аспектах: настання страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування по
страховiй подiї. Премiї заробленi. Премiї нараховуються в момент їх отримання на початку та
протягом дiї страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом
строку дiї вiдповiдного страхового покриття за договором. Резерв незароблених премiй. Резерв
незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй, що стосується незавершеного
термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують станом на кiнець звiтного перiоду,
розраховану на пропорцiйно-тимчасовiй основi. Вiдшкодування виплаченi. Страховi
вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi
витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перерахованi пред'явникам вимог або
постачальникам послуг. Резерв на покриття збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою
сукупнi розрахунки остаточних збиткiв i включає резерв заявлених i не врегульованих збиткiв.
Даний резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кiнець
звiтного перiоду. Його розрахунок здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi
розслiдування страхових випадкiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. При розрахунках резерву на
покриття збиткiв дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i
самi виплати надходять i розглядаються досить швидко. Тест адекватностi зобов`язань. За станом
на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить тести адекватностi зобов'язань для
перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань. Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi
Компанiя передає ризики в перестрахування. Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх
значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду страхового продукту. Договори, якi Компанiя
укладає з перестраховиками, згiдно з якими вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному
або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових
договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим
вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових активiв. Договори страхування,
переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань перед власниками
страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд перестрахувальних
компанiй по виплачених вiдшкодувань, включаючи вiдповiднi витрати на врегулювання.
Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання Компанiї передати
перестраховикам премiї з перестрахування. Компанiя регулярно оцiнює свої активи
перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує об'єктивне свiдчення того, що актив
перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову вартiсть цього активу до його вартостi
вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя
збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу перестрахування з використанням тих же методiв,
якi вона застосовує до фiнансових активiв, враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд
знецiнення також розраховується на пiдставi аналогiчного методу, який застосовується до цих

фiнансових активiв. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. Аквiзицiйнi витрати, якi включають витрати
на виплату комiсiйних страховим агентам, заробiтну плату i деякi iншi витрати на здiйснення
страхової дiяльностi, якi є змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням
страхових полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом перiоду,
за який будуть заробленi вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати
розраховуються окремо по кожному напрямку дiяльностi i аналiзуються по кожному напрямку
дiяльностi в момент видачi страхового полiса або в кiнцi кожного звiтного перiоду, щоб
переконатися в можливостi їх вiдшкодування на основi майбутнiх оцiнок. Взаємозалiки.
Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої
чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право взаємозалiку
визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати
актив та розрахуватися за зобов'язаннями. Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування.
Зарплата, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування,
щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi i не грошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому
вiдповiднi послуги надаються працiвниками Компанiї. Компанiя не має жодних правових чи
таких, що випливають зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з виплати пенсiй або
аналогiчних виплат, крiм платежiв згiдно з державним планом iз встановленими внесками. 5.
Основнi засоби та нематерiальнi активи. Основнi засоби Компанiї вiдображенi у фiнансовiй
звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi засоби». Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у
фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi активи». Об'єктами нематерiальних активiв є
лiцензiї. Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в
себе вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Станом на 31.12.2017 року проведена переоцiнка (дооцiнка) автомобiля, якiй знаходиться на
балансi Компанiї, згiдно експертизи про оцiнку вартостi. Рух необоротних активiв виглядає
наступним чином: У тисячах українських гривень Нематерiальнi активи Офiсне обладнання
Транспорт Меблi Iншi необоротнi активи Разом основнi засоби Первiсна вартiсть на 01.01.2017
114 18 1171 16 7 1212 Надiйшло - 26 307 100 - 433 Вибуло - - - - - - Первiсна вартiсть на 31.12.2017
114 44 1478 116 7 1645 Амортизацiя на 01.01.2017 - 8 933 6 5 952 Нарахована амортизацiя за 2017
рiк - 14 235 9 1 259 Вибуло амортизацiї за 2017 рiк - - - - - - Амортизацiя на 31.12.2017 - 22 1168 15
6 1211 Чиста вартiсть на 01.01.2017 114 10 238 10 2 260 Чиста вартiсть на 31.12.2017 114 22 310
101 1 434 6. Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки. Для цiлей оцiнки МСБО 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї фiнансових активiв: (а)
кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для подальшого продажу та (в)
фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат.
Категорiя «фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат» має двi пiдкатегорiї: (i) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та
(ii) фiнансовi активи, утримуванi для продажу. Операцiйна дебiторська заборгованiсть – це
заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової дiяльностi компанiї за умови пiдписання
договору та внесення коштiв. Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не
пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю товариства. Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за
справедливою вартiстю i балансова вартiсть її зменшується застосовуючи метод ефективного
вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх
грошових платежiв до строку погашення до поточної чистої балансової вартостi фiнансового
активу. Фiнансовi зобов’язання включають обумовленi договорами зобов’язання надати грошовi
кошти або фiнансовi активi iншiй компанiї. Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових
зобов’язань здiйснюється за їх справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i
фiнансових зобов’язань, що не вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням
результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки),
витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового
зобов’язання. Компанiя класифiкує фiнансовi активи й фiнансовi зобов’язання як довгостроковi
або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що
обмежують можливостi Компанiї, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або
передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов’язань протягом 12 мiсяцiв з

дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати. Визнання фiнансового активу припиняється, коли
збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового
активу, або коли Компанiя передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд
цього фiнансового активу. Фiнансовi активи виглядають наступним чином: У тисячах українських
гривень 01 сiчня 2017 р. 31 грудня 2017 р. Iнвестицiї в цiннi папери 560 40 Довгострокова
дебiторська заборгованiсть 1292 1264 Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 4 11
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 61 65 Iнша поточна дебiторська заборгованiсть
19132 16450 Станом на 31.12.2017 року проведена переоцiнка фiнансового активу Компанiї (акцiї
ВАТ «Днiпроенерго») згiдно даних Української бiржи їх вартiсть склала 40 тис. грн. За
iнформацiєю, отриманою Компанiєю на дату звiтностi (31.12.2017р.), акцiї емiтентiв цiнних
паперiв, якi враховуються в довгостроковiй дебiторськiй заборгованостi загальною сумою 802 тис.
грн. є заблокованi. На вартiсть цих акцiй був нарахований резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 802
тис. грн. Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть була дисконтована на загальну суму 505
тис. грн. Протягом 2017 року були погашенi валютнi ОВДП на загальну суму 20 тис. дол. США,
вартiсть яких на момент погашення (24.11.2017р.) склала по курсу НБУ 537 тис. грн. Також,
протягом 2017 року компанiєю були отриманi векселi (4шт.) в рахунок погашення дебiторської
заборгованостi на загальну суму 2 484 тис. грн. 7. Запаси. Облiк i вiдображення у фiнансовiй
звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси». Запаси враховуються за
однорiдними групами. Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у
виробництво з надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю. Запаси
вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю. Запаси в балансi виглядають так: У
тисячах українських гривень 01 сiчня 2017р. 31 грудня 2017р. Основнi матерiали 1 11 Паливо 22
26 Запаснi частини 66 72 Разом запаси: 89 109 8. Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi потоки
Компанiї вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в виглядають наступним чином:
Грошовi кошти та їх еквiваленти У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017р. 31 грудня 2017р.
Грошовi кошти у касi 0 0 Грошовi кошти на поточних рахунках 833 925 Грошовi кошти на
депозитних рахунках 1645 1859 Разом грошових коштiв: 2478 2784 Переоцiнка iноземної валюти.
Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня. Монетарнi активи i
зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним
курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду.
Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i вiд
перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним
курсом НБУ на кiнець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки
вiд курсових рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до
немонетарних статей. Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у
iноземнiй валютi, були наступними: 1 сiчня 2017 р., гривень 31 грудня 2017 р., гривень 1 євро
28,422604 33,495424 Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв та їх
еквiвалентiв за кредитною якiстю на основi рейтингiв банкiв за нацiональною шкалою, наданих
мiжнародними рейтинговими агентствами Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch та українськими
рейтинговими агентствами: У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р. Не простроченi i не
знецiненi - рейтинг uaA- та вище 2784 Разом грошових коштiв та їх еквiвалентiв 2784 Грошовi
кошти та їх еквiваленти не мають забезпечення. Процентна ставка за банкiвськими депозитами в
гривнях складає 6%-15% рiчних в залежностi вiд дати розмiщення та погашення депозитiв. Станом
на 31 грудня 2017 року у Компанiї було 6 банкiв-контрагентiв (2016р.- також 6 банкiвконтрагентiв) iз загальною сумою депозитiв в банках вiд 50 тис.грн. та вище. Сукупна сума цих
залишкiв у 2017 роцi складала 1 859 тис.грн. (2016р.- 1 645 тис.грн.) або 67% грошових коштiв та
їх еквiвалентiв (2016 р. - 66%). 9. Страховi та iншi фiнансовi зобов’язання . Облiк i визнання
зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, умовнi
зобов'язання та умовнi активи». Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк
погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська
заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi
отриманих активiв або послуг. Кредиторська заборгованiсть Поточнi зобов’язання складаються з
наступних компонентiв: У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017 р. 31 грудня 2017 р. Поточнi

зобов’язання з податку на прибуток 232 204 Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними
авансами 0 120 Iнша кредиторська заборгованiсть 3 4 Разом поточнi зобов’язання: 235 328 Резерви
визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або фактичнi
зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно вiдтiк
ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю. Компанiя визнає в якостi резервiв – резерв
вiдпусток, який формується щорiчно станом на початок року. Станом на 31 грудня 2017р. вiн
складає 25 тис.грн. Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до
МСБО 19 «Виплати працiвникам». Страховi резерви та доля перестраховика у страхових резервах
Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов’язань Компанiї для здiйснення майбутнiх виплат
страхового вiдшкодування за договорами страхування (перестрахування). При формуваннi
страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України. Вiдповiдно до пункту 14
МСФЗ 4 «Страховi контракти» ми: а) провели перевiрку адекватностi зобов'язань; б) не проводили
взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв
або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими
контрактами; в) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування
Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними
законодавством, зокрема 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 вiд 17.12.2004 № 3104, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2005 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 13.11.2003 №123, зареєстрованим в
Мiнiстерствi юстицiї України 02.12.2003 за № 1107/8428. Для вiдображення зобов’язань за
договорами страхування в Компанiї формуються страховi резерви за наступними методами: резерв незароблених премiй на будь-яку дату розраховується методом 1/4. Розрахунок резерву
незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування. Для розрахунку резерву
незароблених премiй на будь–яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 80 вiдсоткiв
нарахованих страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування .Для розрахунку частки
перестраховикiв у резервах незароблених премiй на будь-яку дату приймаються частки страхових
платежiв у розмiрi 80 вiдсоткiв, нарахованi перестраховикам кожного мiсяця розрахункового
перiоду. - резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв, створюється з моменту отримання
iнформацiї про страховi випадки iз застрахованими об’єктами.. Оцiнка величини резерву збиткiв
визначається у залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у
результатi настання страхового випадку. Якщо розмiр збитку неможливо визначити, для
розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує
страхової суми за договором. Витрати на врегулювання збиткiв є компонентом резерву заявлених,
але не врегульованих збиткiв. Оцiнка частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй
здiйснюється у порядку, за яким визначається оцiнка резервiв незароблених премiй. Частка
перестраховикiв в резервах незароблених премiй визнається на дату набрання чинностi договору
перестрахування. Оцiнка частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до
умов договору перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах збиткiв визнається на дату
подання заяви (повiдомлення) про страховий випадок. Компанiєю сформовано такi страховi
резерви: • резерв незароблених премiй – 2 129 тис.грн. • резерв заявлених, але не виплачених
збиткiв- 550 тис.грн. У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017р. 31 грудня 2017р. Загальнi
суми Резерв незароблених премiй 2246 2129 Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 385 550
Разом страхових резервiв, загальна сума 2631 2679 Частка перестраховика Резерв незароблених
премiй (328) (311) Разом частка перестраховика у страхових резервах (328) (311) Чистi суми
Резерв незароблених премiй 1918 1818 Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 385 550 Разом
страхових резервiв, чиста сума 2303 2368 Технiчнi резерви представленi такими категорiями
дозволених активiв: (тис.грн.) грошовi кошти на поточному рахунку 925 банкiвськi вклади
(депозити) 1859 права вимоги до перестраховикiв 311 Разом: 3095 10. Перевiрка адекватностi
визнаних страхових зобов’язань (вiдповiдно до МСФЗ № 4 «Страховi контракти») Перевiрка

адекватностi зобов’язань проводиться згiдно до параграфiв 15-19 Мiжнародного Стандарту
Фiнансової Звiтностi 4 (Страховi контракти). Перевiрка адекватностi страхових зобов’язань
здiи?снюється шляхом моделювання маи?бутнiх грошових потокiв за страховими контрактами.
Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу дiяльностi Компанiї за попереднi 5 рокiв з
використанням загально прийнятих актуарних методiв. Оцiнки адекватностi страхових
зобов’язань проводиться iз залученням фахiвця з актуарноi? та фiнансової? математики.
Результати перевiрки тесту адекватностi зобов’язань для резерву незароблених премiй
пiдтверджують, що останнi є адекватними до страхових зобов’язань Компанiї на звiтну дату.
Систематичних недолiкiв та/або невiдповiдностi МСФЗ прийнятої Компанiєю методологiї
формування резервiв збиткiв, що заявленi та не врегульованi не виявлено. Зобов'язання з
операцiйної оренди. Компанiя є орендарем офiсного примiщення за контрактом укладеним з
фiзичною особою-пiдприємцем. Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку
оренди. Орендоване примiщення знаходиться за адресою: м. Київ, провул. Чеховський, буд. 4, оф.
8. Компанiя несе витрати по утриманню орендованого примiщення. Оренднi платежi та витрати на
утримання в 2017 роцi склали 250 тис. грн. i були вiдображенi в складi «Адмiнiстративних витрат
та витрат на збут». 11. Статутний капiтал. Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв.
Розмiр статутного капiталу зафiксовано в Статутi Товариства. Збiльшення статутного капiталу
здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд.
Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку, шляхом щорiчних
вiдрахувань у розмiрi не менше 5%, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до
Статуту Компанiї. У 2017 роцi сума вiдрахувань до резервного капiталу склала 13 тис.грн.
Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до
Статуту компанiї. Прибуток, що залишається у розпорядженнi Компанiї пiсля сплати податкiв i
обов’язкових платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення
капiталу та виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. Протягом 2017
року додаткового випуску акцiй Компанiєю не здiйснювалося, викупу та наступного продажу
викуплених акцiй Компанiєю не проводилося. Статутний капiтал Компанiї становить: У тисячах
українських гривень На 1 сiчня 2017 р. 20790 На 31 грудня 2017 р. 20790 Протягом 2017 року
акцiонерами Компанiї не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому дивiденди акцiонерам
не виплачувалися. Протягом 2017 року нiяких змiн в складi акцiонерiв не вiдбулось. Нижче подано
iнформацiю про акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2017 року: У тисячах українських
гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру Частка володiння, %
Номiнальна вартiсть Кирилюк С.М. 187 110 90 18 711 000 Янчук Л. П. 10 395 5 1 039 500 Забарна
С.О. 10 395 5 1 039 500 Разом акцiонерного капiталу на 31 грудня 2017 р. 207 900 100 20 790 000
12. Розкриття операцiй з пов’язаними особами. До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними
сторонами, як зазначено у МСБО 24 (переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про
пов'язанi сторони", вiдносяться: а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною
стороною iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо така особа: • контролює суб'єкт
господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним; • має суттєвий вплив на
суб'єкт господарювання, що звiтує; • є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта
господарювання, що звiтує, або материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо
виконується будь-яка з таких умов: • суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що
звiтує, є членами однiєї групи (а це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє
пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним); • один
суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого
суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи,
до якої належить iнший суб'єкт господарювання); • обидва суб'єкти господарювання є спiльними
пiдприємствами однiєї третьої сторони; • один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством
третього суб'єкта господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством
цього третього суб'єкта господарювання; • суб'єкт господарювання є програмою виплат по
закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого

суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує. Якщо суб'єкт
господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори також є
пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує; • суб'єкт господарювання перебуває пiд
контролем або спiльним контролем особи, визначеної в пунктi а); • особа, визначена в пiдпунктi
першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом провiдного
управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського пiдприємства суб'єкта
господарювання). При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива
увага надається змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi. Протягом року, що закiнчився
31 грудня 2017 пов'язаними сторонами Товариства були акцiонери та провiдний управлiнський
персонал. У 2017 роцi Товариство мало такi обороти та залишки за операцiями з пов'язаними
сторонами: Стаття Оборот за 2017 рiк Витрати на заробiтну плату Голови правлiння 214 тис.грн.
13. Доходи. Доходи визнаються вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Доходи та витрати визнаються
за методом нарахування. Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у
виглядi надходження чи збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань,
результатом чого є збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками
учасникiв. Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в
перiод в момент повної оплати договору страхування або його частини вiдповiдно до умов
договору страхування, але не ранiше початку дiї договорiв страхування (перестрахування).
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких 1 рiк i менше, та
премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в обсязi сплати чергових платежiв.
Черговi платежi визнаються доходом i не є погашенням дебiторської заборгованостi
страхувальника (перестрахувальника) . Страховi премiї за договорами страхування
(перестрахування), термiн дiї яких бiльше року в компанiї немає. Критерiї визнання доходiв, що не
пов’язанi iз страховою дiяльнiстю, застосовуються окремо до кожної операцiї Компанiї. Кожний
вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. Доходи визнаються в мiру
впевненостi в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод
пiдприємства, i суму доходу можна достовiрно визначити. Доходи майбутнiх перiодiв
вiдображаються у тому випадку, коли сума доходiв нарахована в поточному звiтному перiодi, але
доходи будуть визнанi у майбутнiх звiтних перiодах. Аналiз страхових премiй, страхових виплат,
премiй сплачених перестраховикам за видами страхування: У тисячах українських гривень 2016р.
2017р. Страховi платежi з урахуванням розторгнення: - страхування вiд вогневих ризикiв та
ризикiв стихiйних явищ 19 12 - страхування вiд нещасних випадкiв, вантажiв та багажу,
фiнансових ризикiв 1 5 - страхування майна 37 30 - страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного) 7199 6857 - страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 1 1 - страхування
цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника) 36 31 Разом страховi платежi 7293 6936 Платежi, сплаченi перестраховикам:
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1035 1032 Страхування майна 10 0
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 7 0 Разом перестраховi платежi 1052
1032 Змiна резервiв незароблених премiй 190 116 Змiна частки перестраховикiв в резервах
незароблених премiй (8) (17) Разом змiни 182 99 Чистий дохiд 6423 6003 Iншi операцiйнi доходи, в
т.ч.: 1247 1080 - операцiйна курсова рiзниця 103 98 - вiдшкодування вiд перестраховикiв 215 294 регреси 651 476 - доходи вiд ОСЦВ (комiсiйна винагорода) 19 19 - вiдсотки одержанi 240 190 повернення судових витрат та iнше 19 3 Iнший фiнансовий дохiд, в т.ч. 30 55 - дохiд по ОВДП 30
40 - дивiденди одержанi 0 15 Iншi доходи, в т.ч.: 0 46 - дооцiнка цiнних паперiв 0 46 Рiзниця суми
iнших операцiйних доходiв з формою № 2 «Звiт про фiнансовi результати» (ряд.2120) обумовлена
тим, що згiдно Рекомендацiй № 433 стаття доходiв «Вiдшкодування вiд перестраховикiв»
враховується в статтi «Чистi понесенi збитки за страховими виплатами» (страховi виплати мiнус
вiдшкодування вiд перестраховиикiв) (ряд.2070). 14. Витрати. Витратами визнається або
зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до зменшення власного капiталу
за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi. У тисячах українських гривень 2016р.
2017р. Страховi виплати: - страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) (3770) (3838)
Разом страховi виплати (3770) (3838) Собiвартiсть страхових послуг, за вирахуванням страхових
виплат (1275) (1527) Адмiнiстративнi витрати, в т.ч.: (1162) (1543) - амортизацiя (126) (259) -

витрати на зв'язок (41) (35) - витрати на оренду примiщення (243) (250) - витрати на оренду,
обслуговування авто та паливо (404) (793) - банкiвське обслуговування (20) (17) - аудиторськi
послуги (28) (28) - витрати на охорону працi (5) (5) - iнформацiйно-консультацiйнi послуги (4) (4) матерiальнi витрати (78) (81) - iншi адмiнiстративнi послуги (213) (71) Витрати на збут, в т. ч.: (14)
(19) - витрати на публiкацiї (3) (4) - комiсiйна винагорода (11) (15) Iншi операцiйнi витрати, в т.ч.:
(824) (546) - штрафнi санкцiї (6) (7) - дисконтування довгострокової дебiторської заборгованостi
(789) (505) - операцiйна курсова рiзниця (29) (34) Iншi витрати, в т.ч.: (33) (42) - уцiнення цiнних
паперiв (9) (22) - премiя (витрати) при придбаннi ОВДП (24) (20) Рiзниця суми Страхових виплат з
формою № 2 «Звiт про фiнансовi результати» обумовлена тим, що згiдно Рекомендацiй № 433 в
статтi «Чистi понесенi збитки за страховими виплатами» (ряд.2070) враховується стаття доходiв
«Вiдшкодування вiд перестраховикiв» (страховi виплати мiнус вiдшкодування вiд
перестраховикiв). 15. Витрати з податку на прибуток. Поточний податок на прибуток визначається
Компанiєю виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованої за правилами Податкового
кодексу України. Формула для визначення об’єкта оподаткування виглядає так: Об’єкт
оподаткування = Фiнансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами
бухгалтерського облiку ( -) Податковi збитки минулих рокiв (+;-) Рiзницi У 2015 роцi загальний
дохiд вiд дiяльностi ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» складав менш, нiж 20 млн. грн., що
дозволило Компанiї прийняти рiшення про незастосування розрахунку Рiзниць. Фiнансовий
результат до оподаткування за 2017 рiк складає збиток в сумi 496 тис.грн., вiдповiдно податок на
прибуток не нараховується. Також, ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» сплачує податок на
прибуток вiд страхової дiяльностi, який складає 3% вiд усiх премiй зi страхування (6 815 тис.грн.)
Формула для обчислення податку на прибуток: Податок на прибуток = Ставка податку на
прибуток х База оподаткування У тисячах українських гривень 2017 рiк Податок на прибуток за
ставкою 3% (204) Податок на прибуток за ставкою 18% 0 Витрати з податку на прибуток за рiк
(204) Загальний збиток по Компанiї за 2017 рiк склав 700 тис. грн., у 2016роцi був отриманий
прибуток в сумi 484 тис.грн. 16. Звiт про рух грошових коштiв. Звiт грошових коштiв за 2017 рiк
складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» за прямим методом, згiдно з яким
розкривається iнформацiя про основнi класи валових надходжень грошових коштiв чи валових
виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi вiдображено рух грошових коштiв вiд
операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової) дiяльностi. Операцiйна дiяльнiсть –
полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на придбання оборотних активiв,
втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на соцiальнi заходи та iншi
витрати. Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi
активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не
розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди. Фiнансова дiяльнiсть — це
надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Компанiї за звiтний рiк є позитивне значення руху
грошових коштiв в сумi 236 тис. грн., в тому числi: вiд операцiйної дiяльностi – вiд’ємне значення
– 229 тис.грн., вiд iнвестицiйної - вiд’ємне значення 112 тис.грн., вiд фiнансової - позитивне
значення 577 тис.грн. Грошових коштiв, якi є в наявностi i якi недоступнi для використання, у
Компанiї вiдсутнi. 17. Звiт про власний капiтал Компанiя складає Звiт про змiни у власному
капiталi де iнформує про змiни у власному капiталi вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний
капiтал за 2017р. включає таку iнформацiю: - загальний сукупний прибуток за перiод; - для
нерозподiленого прибутку(непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку, визнаного
вiдповiдно до МСБО 8; - змiни в результатi отриманого прибутку (збитку). До статей власного
капiталу в балансi входять: тис. грн. 01.01.2017 31.12.2017 Статутний капiтал 20790 20790
Додатковий капiтал 338 645 Резервний капiтал 1479 1492 Непокритий збиток (1180) (1893) Разом
власний капiтал: 21427 21034 Вартiсть чистих активiв Компанiї станом на 31 грудня 2017р.
становить 21034 тис. грн. i є бiльшою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика
(20790 тис.грн.) на 244 тис.грн. Сукупний дохiд за 2017 рiк складає -393 тис.грн., в тому числi: дооцiнка основних засобiв - 307 тис.грн.; - збиток - 700 тис.грн. 18. Операцiйнi сегменти Протягом
2017 року Компанiя здiйснювала дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сегментi, отже
Додаток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» не готувався. 19. Зобов’язання

та непередбаченi зобов'язання Податкове законодавство та умови регулювання в Українi Уряд
України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу до
ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств,
продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями,
наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних рiшень з боку влади.
Iнтерпретацiя керiвництвом такого законодавства стосовно дiяльностi Компанiї може бути
оскаржена вiдповiдними контролюючими органами. Зокрема, податковi органи займають
фiскальну позицiю при iнтерпретацiї законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi,
можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже, можуть
бути донарахованi податки, штрафи i пенi. Три роки, що передують звiтному, є вiдкритими для
перевiрки податковими органами. Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що
стосуються дiяльностi Компанiї. У ситуацiях невизначеностi Компанiя здiйснила нарахування
податкових зобов'язань, виходячи з оцiнки керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi
будуть потрiбнi для погашення таких зобов'язань. Керiвництво Компанiї, ґрунтуючись на
трактуваннi податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному
обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi органи можуть по-iншому трактувати положення
чинного податкового законодавства, i вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки.
Протягом 2017 року Компанiя не визнала витрати по резерву з податку на прибуток та iншим
податкам внаслiдок того, що страхова дiяльнiсть в Українi має спецiальнi правила оподаткування
регламентованi податковим законодавством України, однак вони мають вiдмiнностi в ставках
оподаткування iнших компанiй, якi застосовують загальноприйнятi правила. Судовi процеси У
ходi звичайної дiяльностi Товариство залучається до рiзних судових процесiв. На думку
управлiнського персоналу, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не
матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй.
Станом на 31 грудня 2017р. судовi позови та справи до ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН»
вiдсутнi. Персонал та оплата працi Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв – 10 осiб. Фонд
оплати працi за 2017 рiк склав 1 206 тис. грн. Заробiтна плата персоналу нараховувалася своєчасно
та в повному розмiрi вiдповiдно до штатного розкладу. Працiвники отримують пенсiйнi виплати
згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з яким Товариство здiйснює поточнi внески,
якi розраховуються як процент вiд поточної валової суми заробiтної плати; причому такi виплати
робляться у тому перiодi, в якому зароблена вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право
отримувати пенсiю внаслiдок таких накопичених платежiв з державного пенсiйного фонду.
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало жодних зобов'язань iз виплати пенсiй, з
охорони здоров'я, страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або
колишнiми працiвниками. 20. Ризики. Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється
стосовно фiнансових ризикiв (кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних
та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик,
ризик процентної ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя
не вважає цi ризики iстотними, отже, не встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з
управлiння цими ризиками. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих
ризикiв до мiнiмуму. Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який
визначається як ризик того, що одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок
невиконання iншою стороною своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї
виникає кредитний ризик, - це грошовi кошти та депозити в банках. Максимальний рiвень
кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi фiнансових i страхових
активiв у балансi. Найбiльш значна концентрацiя кредитного ризику Компанiї виникає у зв'язку з
банкiвськими депозитами та поточними рахунками в банку Ринковий ризик. Компанiя пiддається
ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями по процентних ставках, якi
схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку. Ризик процентної ставки. Компанiя
пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих рiвнiв ринкової процентної ставки на
її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа може збiльшуватися в результатi таких
змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки в разi непередбачених змiн. У Компанiї

вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для управлiння ризиком процентної ставки,
оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi Компанiї є несуттєвим Ризик
лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами при
виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд
постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Компанiя має достатньо
коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв,
пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання
поточних зобов'язань. Станом на 1 сiчня 2017 та 31 грудня 2017 року всi фiнансовi зобов'язання
Компанiї погашаються за вимогою або протягом 1 мiсяця пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами дорiвнюють
балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань Компанiї не
перевищує одного року. Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору
страхування - це ймовiрнiсть настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного
вiдшкодування. По самiй сутi договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього
непередбачуваним. Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується
для визначення цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя,
полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це
може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за
оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума
виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. Як показує
досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть
очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш
диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в
цiлому. Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi. Ризик гiперiнфляцiї. Пiд час складання фiнансової звiтностi
Компанiя проаналiзувала критерiї, якi характеризують показник гiперiнфляцiї i передбаченi у
параграфi 3 МСБО 29, а саме: а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх
цiнностей у формi немонетарних активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми,
утримуванi в нацiональнiй валютi, негайно iнвестуються для збереження купiвельної
спроможностi; б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй
одиницi, а у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi; в)
продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо
цей строк є коротким; г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу
цiн; ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує
цей рiвень. Також, Компанiя врахувала додатковi важливi фактори, такi як динамiка змiн рiвня
iнфляцiї. Вiдповiдно до параграфу 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї»,
Компанiя розрахувала кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки та за 2016-2017 роки, який
становить вiдповiдно 101,2% та 83,1%. Керiвництво Компанiї прийняло рiшення не
перераховувати статтi фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї в зв’язку з тим, що iндекс зменшився
та керiвництво Компанiї не вважає, що купiвельна спроможнiсть гривнi втрачається настiльки
швидко, що порiвняння сум, отриманих вiд операцiй та iнших подiй, що мали мiсце в рiзнi
промiжки часу, навiть у той самий перiод може вводити в оману користувачiв фiнансової
звiтностi. Тому керiвництво Компанiї не вважає за необхiдне перераховувати статтi фiнансової
звiтностi на iндекс iнфляцiї. 21. Управлiння капiталом. Управлiння капiталом Компанiї
спрямовано на досягнення наступних цiлей: • дотримання вимог до капiталу, встановлених
регулятором; • забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого
пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється,
дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду
Компанiя аналiзує наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки
прибутку мiж учасникам, повернення капiталу учасникам. На Компанiю поширюються зовнiшнi
вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу - це мiнiмальна сума статутного

капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя дотримувалася всiх зовнiшнiх
вимог до капiталу у 2017 роцi. 22. Система внутрiшнього контролю. Проведення внутрiшнiх
перевiрок в Компанiї здiйснювалося керiвником служби внутрiшнього аудиту. Перевiрено
наступнi питання: органiзацiя страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частинi
оформлення страхової документацiї, дотримання тарифної полiтики, забезпечення порядку
оприбуткування страхових платежiв тощо; дотримання вимог Закону України «Про запобiгання та
протидiю легалiзацiї (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню
тероризму»; органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, зокрема контроль за наявнiстю,
своєчаснiстю та якiстю оформлення первинних документiв, контроль витрат за господарськими
операцiями та використання коштiв Компанiї тощо. За результатами проведених перевiрок було
зроблено Звiт внутрiшнього аудитора, де були наданi рекомендацiї та вказiвки щодо усунення
недолiкiв. 23. Подiї пiсля дати балансу (вiдповiдно до МСБО № 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»)
Подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих подiї, якi вiдбувались з кiнця
звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску - не було. Подiй, якi
вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, коли страховiй компанiї слiд коригувати суми,
визнанi у фiнансовiй звiтностi, або визнавати ранiше не визнанi статтi не було, а саме: 1. рiшень
пiсля звiтного перiоду в судовiй справi, яке пiдтверджує, що страхова компанiя мала теперiшню
заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду. 2. отримання iнформацiї пiсля звiтного перiоду, яка
свiдчить, що кориснiсть активу зменшилася на кiнець звiтного перiоду або що суму ранiше
визнаного збитку вiд зменшення корисностi цього активу треба коригувати, а саме: • не було
банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiдтверджує, як правило, що
збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець звiтного перiоду i що
суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть торговельної дебiторської
заборгованостi; • не було банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що
пiдтверджує, як правило, що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на
кiнець звiтного перiоду i що суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть
торговельної дебiторської заборгованостi; • не було продажу запасiв пiсля звiтного перiоду, що
може свiдчити про їхню чисту вартiсть реалiзацiї на кiнець звiтного перiоду. • не було визначення
пiсля звiтного перiоду собiвартостi придбаних активiв або надходжень вiд проданих активiв до
кiнця звiтного перiоду; • не було визначення пiсля звiтного перiоду суми прибутку за програмою
участi в прибутках компанiї або визначення виплат бонусiв не було викриття шахрайства або
помилок, яке свiдчить, що фiнансова звiтнiсть була неправильною. 24. Платiж на основi акцiї
(вiдповiдно до МСФЗ № 2 «Платiж на основi акцiї») Операцiй, платiж за якими здiйснюється на
основi акцiй не проводилось, включаючи: • операцiї, платiж за якими здiйснювався на основi акцiй
з використанням iнструментiв власного капiталу; • операцiї, платiж за якими здiйснюється на
основi акцiй з використанням грошових коштiв; • операцiї, у яких страхова компанiя могла б
отримувати або купувати товари чи послуги на умовах, вiдповiдно до яких страхова компанiя або
постачальник цих товарiв чи послуг може вибрати форму розрахункiв за операцiю - або
грошовими коштами (чи iншими активами), або шляхом випуску iнструментiв власного капiталу.
Голова правлiння С.М.Кирилюк Головний бухгалтер Я.А.Качоровська
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у
статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi компанiї
розмiр, не зафiксовано.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Фактiв вiдчуження активiв протягом року не вiдбувалося.
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.

Операцiї з пов’язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог законодавства України.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського
висновку протягом 2017 року рекомендацiї не надавались.
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)
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю страхової компанiї «Соверен» здiйснюється
через залучення незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), яким є ТОВ
«Аудиторська фiрма «Оригiнал» (код за ЄДРПОУ 22862145, мiсцезнаходження 04070, м. Київ,
вул. Волоська, будинок 50/38, квартира 3).
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора ТОВ
«Аудиторська фiрма «Оригiнал» Реєстрацiйнi данi: свiдоцтво про державну реєстрацiю № 1 067
105 0001 000401 вiд 21 липня 1994 року, видане Днiпровською районною в мiстi Києвi Державною
адмiнiстрацiєю. Свiдоцтво № 0292, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 26 сiчня
2001 р. № 98 та продовжене рiшенням Аудиторської палати України вiд 24 вересня 2015 р. №
315/3, чинне до 24 вересня 2020 р. Керiвник Ярошинська Свiтлана Василiвна. Ярошинська
Свiтлана Василiвна Сертифiкат аудитора Серiя А № 001914, виданий рiшенням Аудиторської
палати України № 15 вiд 27 травня 1994 р. та продовжений строком до 27 травня 2018 р. рiшенням
№ 266/2 вiд 04 квiтня 2013р. Свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi
можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ - № 0006 вiд 08 травня 2013р., чинне
до 24 вересня 2020 р. Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi аудиторських послуг
№ 0701, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 29 червня 2017 р. Загальний стаж ТОВ
«Аудиторська фiрма «Оригiнал» – 24 роки.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi – 10 рокiв.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Iншi аудиторськi послуги протягом року не надавалися.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання функцiй зовнiшнього та
внутрiшнього аудитора протягом 2017 р. не зафiксовано.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
За останнi 5 рокiв ротацiя аудиторiв не здiйснювалася.
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.
Фактiв стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевiрку фiнансової
звiтностi на останню звiтну дату Аудиторською палатою України протягом 2017 року не було.
Фактiв подання недостовiрної звiтностi страхової компанiї «Соверен», що пiдтверджена
аудиторським висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, немає.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Керуючись вимогами Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг» з метою захисту прав та iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, страхова
компанiя «Соверен» придiляє увагу розв’язанню спорiв та дотримання справедливих пiдходiв до
розв’язання проблем захисту прав споживачiв страхових послуг, намагається забезпечувати
правильне розумiння сутi фiнансової послуги без нав'язування її придбання. В компанiї
здiйснюється прийом громадян протягом всього робочого часу.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
В страховiй компанiї «Соверен» особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є Заступник
Голови правлiння Швалюк Сергiй Миколайович.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Страхова компанiя «Соверен» на кiнець 2017 року має одну скаргу, яка розглядається в
Нацiональнiй комiсiї, що здiйснює регулювання ринкiв фiнансових послуг України.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
У 2017 р. позови до суду стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю «Соверен»
вiдсутнi.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СОВЕРЕН"

Підприємство

за ЄДРПОУ

25264645

за КОАТУУ

д/в

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Територія

Середня кількість
працівників

65.12

10

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

01054, м.Київ, пров. Чеховський, 4, оф. 8

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

114

114

0

первісна вартість

1001

114

114

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

260

434

0

первісна вартість

1011

1212

1645

0

знос

1012

952

1211

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

560

40

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

1292

1264

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

2226

1852

0

Запаси

1100

89

109

0

Виробничі запаси

1101

89

109

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

2484

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

0

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

61

65

0

з бюджетом

1135

0

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

4

11

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

19134

16450

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

2478

2784

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

2478

2784

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

328

311

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

328

311

0

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

II. Оборотні активи

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

22094

22214

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

24320

24066

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20790

20790

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

338

645

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

1479

1492

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-1180

-1893

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

21427

21034

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

27

25

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

27

25

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

2631

2679

0

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

1531

0

0

0

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

1532

385

550

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

2246

2129

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

2658

2704

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

0

0

0

за розрахунками з бюджетом

1620

232

204

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

232

204

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

120

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

0

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

3

4

0

Усього за розділом IІІ

1695

235

328

0

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

24320

24066

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

Фiнансова звiтнiсть складена вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.

Керівник

Кирилюк С.М.

Головний бухгалтер

Качоровська Я.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СОВЕРЕН"

Підприємство

за ЄДРПОУ

25264645

(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

6003

6423

Чисті зароблені страхові премії

2010

6003

6423

Премії підписані, валова сума

2011

6936

7293

Премії, передані у перестрахування

2012

1032

1052

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-116

-190

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

-17

-8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 1527 )

( 1275 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 3455 )

( 3555 )

Валовий:
прибуток

2090

932

1593

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-165

-138

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-165

-138

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

786

1032

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

( 1543 )

( 1162 )

Витрати на збут

2150

( 19 )

( 14 )

Інші операційні витрати

2180

( 546 )

( 824 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

( 505 )

( 790 )

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

( 555 )

()

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

55

30

Інші доходи

2240

46

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

(0)

(0)

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 42 )

( 33 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

0

484

збиток

2295

( 496 )

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

204

232

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

487

252
( 700 )

()

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

307

224

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

307

224

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

307

224

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-393

476

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

258

78

Витрати на оплату праці

2505

1206

936

Відрахування на соціальні заходи

2510

263

206

Амортизація

2515

260

126

Інші операційні витрати

2520

1143

1929

Разом

2550

3130

3275

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

д/в

Керівник

Кирилюк С.М.

Головний бухгалтер

Качоровська Я.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СОВЕРЕН"

Підприємство

за ЄДРПОУ

25264645

(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

0

0

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

34

36

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

7055

7176

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1177

1073

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 1429 )

( 1154 )

Праці

3105

( 963 )

( 792 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 263 )

( 216 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 479 )

( 422 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 232 )

( 216 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 247 )

( 206 )

Витрачання на оплату авансів

3135

(0)

(0)

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

(0)

(0)

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 3846 )

( 3783 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

()

( 620 )

Інші витрачання

3190

( 1515 )

( 1259 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-229

39

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

0

дивідендів

3220

15

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

(0)

(0)

необоротних активів

3260

( 127 )

( 12 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

12

-12

Надходження від:
Власного капіталу

3300

-112

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

577

278

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

(0)

Витрачання на сплату відсотків

3360

(0)

(0)

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у

3375

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

дочірніх підприємствах
Інші платежі

3390

(0)

( 801 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

577

-523

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

236

-496

Залишок коштів на початок року

3405

2478

2934

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

70

40

Залишок коштів на кінець року

3415

2784

2478

Примітки

д/в

Керівник

Кирилюк С.М.

Головний бухгалтер

Качоровська Я.А.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"СОВЕРЕН"

Підприємство

за ЄДРПОУ

25264645

(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)
дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги

3553

0

0

0

0

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:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

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

Звiт про рух грошових коштiв складається за прямим
методом

Керівник

д/н

Головний бухгалтер

д/н

КОДИ
Дата(рік, місяць, число)
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "СОВЕРЕН"

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

25264645

(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

20790

338

0

1479

-1180

0

0

21427

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

20790

338

0

1479

-1180

0

0

21427

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

-700

0

0

-700

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

307

0

0

0

0

0

307

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

307

0

0

0

0

0

307

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

13

-13

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

307

0

13

-713

0

0

-393

Залишок на
кінець року

4300

20790

645

0

1492

-1893

0

0

21034

Примітки

д/в

Керівник

Кирилюк С.М.

Головний бухгалтер

Качоровська Я.А.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «СОВЕРЕН»
1. Загальна iнформацiя.
Назва: Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «СОВЕРЕН»
Скорочена назва: ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН»
Реєстрацiйнi данi: дата державної реєстрацiї 19.09.1997 року, зареєстровано в Шевченкiвськiй РДА
у м. Києвi 29.10.2004, серiя АВ №174757, №10681200000001889
Код: 25264645
Лiцензiї: Лiцензiї зi страхової дiяльностi АЕ 284141 - АЕ 284148 виданi ДК з РРФПУ, безстроковi.
Основна дiяльнiсть: страхова дiяльнiсть
Юридична адреса та мiсцезнаходження: м. Київ, провул. Чеховський, 4, оф. 8
Органи управлiння: Правлiння
Чисельнiсть працюючих станом на 31 грудня 2017 року: 10 осiб
Членство в органiзацiях: вiдсутнє
Валюта подання звiтностi. Дану фiнансову звiтнiсть подано в українських тисячах гривень.
Сторiнка в iнтернетi: soveren.com.ua
ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» є ризиковою страховою компанiєю, яка має право
проведення страхової i перестрахувальної дiяльностi вiдповiдно до отриманих лiцензiй.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» за рiк, який закiнчився 31 грудня 2017
р. затверджена керiвництвом Компанiї.
Протягом 2017 року членами Керiвництва Компанiї були:
Голова правлiння - С.М.Кирилюк.
Головний бухгалтер - Я.А.Качоровська.
На дату пiдписання фiнансової звiтностi склад Керiвництва Компанiї не змiнився.
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Компанiї не вiдбувалося,
вiдокремлених пiдроздiлiв немає.
Перед складанням рiчного звiту була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя активiв i
зобов’язань Компанiї, що облiковуються на балансi. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в
балансi Компанiї, складеному станом на 31.12.2017 р.
2. Економiчне середовище, у котрому Компанiя проводить свою дiяльнiсть.
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливостi, характернi для перехiдної економiки.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає
рiзнi тлумачення та часто змiнюється.
Страховi компанiї в 2017 роцi застосовували ставку податку на прибуток пiдприємств вiд
страхової дiяльностi у розмiрi 3% , вiд дiяльностi не пов’язаної iз страхуванням за ставкою 18%.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та iншi
галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на майбутнiй
фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi заходи для
забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3. Основа пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових

потокiв Компанiї для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Компанiєю фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року,
дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Компанiя керувалася також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено
такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного
регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi з 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi
рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинностi не застосовуються.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї що здiйснює регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова iнформацiя складена у вiдповiдностi до МСФЗ i за 2017 фiнансовий рiк
пiдготовлена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк складається з:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);
- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом);
- Звiту про власний капiтал;
- Примiток до фiнансової звiтностi
4. Суттєвi положення та стислий виклад принципiв облiкової полiтики.
Протягом 2017 року Компанiя дотримувалася наступних принципiв дiяльностi та складання
фiнансової звiтностi: автономнiсть, безперервнiсть, перiодичнiсть, iсторичної собiвартостi,
нарахування та вiдповiдностi доходiв i витрат, повного висвiтлення, послiдовностi, обачностi та
єдиного грошового вимiрника.
Облiкова полiтика на 2017 рiк була затверджена наказом Голови правлiння вiд 30.12.2016р. №1ОБ. Протягом 2017 року змiни до облiкової полiтики не вносилися.
Компанiя веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського
облiку з урахуванням чинного законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облiк
та фiнансову звiтнiсть», Статуту Компанiї, Облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх нормативних
документiв Компанiї.
Облiкова полiтика Компанiї – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї
бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий
стан Компанiї. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних
документах Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг та рiшеннях керiвництва
Компанiї.
Основнi принципи облiкової полiтики, застосованi при пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї
спецiального призначення, наведенi нижче. Цi принципи облiкової полiтики послiдовно
застосовувалися протягом усiх представлених звiтних перiодiв.
Фiнансова звiтнiсть Компанiї не включає фiнансову звiтнiсть контрольованих нею органiзацiй
(дочiрнiх пiдприємств) з огляду їх вiдсутностi. Контрольованим вважається пiдприємство, якщо
керiвництво Компанiї має можливiсть визначати його фiнансову та господарську полiтику для
отримання вигод вiд його дiяльностi.
Застосування припущення безперервностi дiяльностi – Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена

виходячи з припущення про безперервнiсть дiяльностi.
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї
фiнансовi iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю.
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна
врегулювати зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними,
незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою
поточну цiну попиту для фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що
котируються на активному ринку. У вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим
ринковим ризиком Компанiя може використовувати середнi ринковi цiни для визначення
справедливої вартостi позицiй зi взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої
вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається
котированим на активному ринку, якщо котирування є вiльно та регулярно доступними на
фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i регулярнi ринковi операцiї,
що здiйснюються на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про
ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування
грошових потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними
сторонами, або аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування.
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням,
емiсiєю або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б
понесенi, якби операцiя не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й
комiсiйнi, сплаченi агентам, консультантам, а також податки i збори, що стягуються при
перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiї або дисконти
за борговими зобов'язаннями, витрати на фiнансування, внутрiшнi адмiнiстративнi витрати або
витрати на зберiгання.
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента
мiнус виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будьяке зменшення вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки
включають амортизацiю вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї та
будь-яких премiй або дисконту вiд суми погашення iз використанням методу ефективної
процентної ставки. Нарахований процентний дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи
як нарахований купон, так i амортизований дисконт або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю
при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не вiдображаються окремо, а включаються до
балансової вартостi вiдповiдних статей балансу.
Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод визнання процентних доходiв або процентних витрат
протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної вiдсоткової ставки (ефективної
ставки вiдсотка) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка
точно дисконтує розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (не включаючи
майбутнiх збиткiв за кредитами) протягом термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних
випадках, протягом коротшого термiну, до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента.
Ефективна ставка вiдсотка використовується для дисконтування грошових потокiв по
iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни вiдсотка, за винятком премiї чи
дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, зазначену для даного
iнструмента, або за iншими змiнними факторам, не встановлюваними в залежностi вiд ринкового
значення. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну обiгу
iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi включає всi комiсiйнi та збори, сплаченi та
отриманi сторонами контракту, i складають невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка.
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток, первiсно облiковуються за справедливою
вартiстю. Всi iншi фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс
витрати на проведення операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще
пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, коли
є рiзниця мiж справедливою вартiстю та цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi

ринковi операцiї з такими ж iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки
вiдкрита ринкова iнформацiя.
Всi операцiї iз придбання та продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом
перiоду, визначеного законодавством або традицiями ринку (договори «звичайної» купiвлiпродажу), визнаються на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Компанiя зобов'язується
придбати або продати фiнансовий актив. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв
визнаються тодi, коли суб'єкт господарської дiяльностi стає стороною договору щодо придбання
фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли
(а) активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або (б) коли
Компанiя передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо
передачi, i при цьому (I) також передала , в основному, всi ризики та вигоди володiння активом
або (II) не передавала i не зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але не зберегла
контроль. Контроль зберiгається, коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю
продати актив незв'язаної сторонi, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд
знецiнення визнаються у складi прибутку або збитку в мiру їхнього виникнення за результатом
однiєї або бiльше подiй («подiї збитку»), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового
активу i впливають на величину чи строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв, що
пов'язанi з фiнансовим активом або iз групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з
достатнiм рiвнем надiйностi. Якщо Компанiя визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення
для фiнансового активу, оцiненого на iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, чи є актив
iндивiдуально суттєвим чи нi, вiн включається до групи фiнансових активiв iз подiбними
характеристиками кредитного ризику, i ця група оцiнюється на предмет знецiнення на колективнiй
основi. Основним чинником, який враховує Компанiя при оцiнцi фiнансового активу на предмет
знецiнення, є його прострочений статус.
Нижче наведено iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак
збитку вiд знецiнення:
• прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може
пояснюватись затримкою у роботi розрахункових систем;
• позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Компанiєю
фiнансова iнформацiя позичальника;
• ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
• платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або
мiсцевих економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника.
Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими характеристиками
кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх грошових потокiв для
груп таких активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до
контрактних умов у вiдношеннi оцiнюваних активiв.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет
знецiнення, визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими активами,
та на основi досвiду керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в
результатi минулих збиткових подiй, а також успiшного повернення простроченої заборгованостi.
Данi минулих рокiв коригуються з урахуванням поточних iснуючих даних для вiдображення
впливу поточних умов, якi не впливали на попереднi перiоди, i для усунення впливу минулих
умов, якi не iснують в даний час.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю,
переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи
емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що
використовувалася до змiни його умов.
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для
зменшення балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за

первiсною ефективною ставкою вiдсотка для даного активу. Розрахунок теперiшньої вартостi
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв вiд фiнансового активу, забезпеченого заставою,
вiдображає грошовi потоки, що можуть виникнути в результатi звернення щодо стягнення
предмету застави за мiнусом витрат на отримання та реалiзацiю застави, незалежно вiд того,
наскiльки ймовiрно звернення щодо стягнення предмету застави.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути
об'єктивно вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення
кредитного рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом
коригування створеного резерву через прибуток або збиток.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення
пiсля завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення остаточної
суми збитку.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти,
кошти на рахунках у банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї з первiсним
строком розмiщення до 3 мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi
характеризуються незначним ризиком змiни вартостi.
Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за
справедливою вартiстю i балансова вартiсть її зменшується застосовуючи метод ефективного
вiдсотка. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi виникнення юридичного права на
отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату платежу та вiдображається
у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг.
Основнi засоби. Основнi засоби Компанiї враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з
декiлькох компонентiв, що мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять
вигоду товариству рiзними способами (що у свою чергу вимагає застосування по вiдношенню до
них рiзних норм i методiв амортизацiї), враховувати окремо. Витрати на обслуговування,
експлуатацiю та ремонти основних засобiв списуються на витрати перiоду в мiру їх виникнення.
Вартiсть iстотних оновлень i вдосконалень основних засобiв капiталiзується. Якщо при замiнi
одного з компонентiв складних об'єктiв основних засобiв виконанi умови визнання матерiального
активу, то вiдповiднi витрати додаються до балансової вартостi складного об'єкта, а операцiя по
замiнi розглядається як реалiзацiя (вибуття) старого компонента. У разi наявностi факторiв
знецiнення активiв вiдображати основнi засоби за мiнусом збиткiв вiд знецiнення згiдно з МСБО
36 «Зменшення корисностi активiв».
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж
сумою надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються у
складi прибутку чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним
методом для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх
експлуатацiї за такими нормами:
Строки експлуатацiї, рокiв
Машини та обладнання 3-5
Транспортнi засоби 5
Меблi 3-5
Iншi основнi засоби 3-5
Лiквiдацiйна вартiсть – це сума коштiв, яку Компанiя очiкує отримати за актив при його вибуттi
пiсля закiнчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його вибуття.
Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються та, за необхiдностi,
коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї включають лiцензiї на здiйснення страхової
дiяльностi з необмеженим термiном дiї, якi не амортизуються i щорiчно переглядаються на
наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та можливого зменшення корисностi
активу.
Операцiйна оренда. Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди
передаються в основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда

вiдповiдає одному з критерiїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда». Усi iншi види оренди
класифiкуються як операцiйна оренда.
Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до
законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду.
Витрати з податку на прибуток включають поточний податок Поточний податок - це сума, яку, як
очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв щодо
оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова
звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток
або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi податки, крiм податку на
прибуток, вiдображенi у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої
зобов'язання за договором, i враховується за амортизованою вартiстю. Поточна кредиторська
заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Визнання доходiв i витрат. Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових
iнструментiв за принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей
метод включає до складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi комiсiї,
якi сплачуються або одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної
ставки вiдсотка, витрати на проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти.
Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання,
одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу,
або видачi фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi,
узгодження умов iнструменту та за обробку документiв по операцiї.
Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових
iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля
чого процентний дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним
iнструментом, що використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як
спiввiдношення фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути
наданi.
Операцiї страхування. Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу iстотного
страхового ризику. Такi договори також можуть передбачати передачу фiнансового ризику. У
цiлому, Компанiя визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при настаннi
страхової подiї їй доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на
10% бiльша за суму страхового вiдшкодування в разi, якщо страхова подiя не настає. Страховий
ризик iснує, коли на момент пiдписання договору Компанiя не впевнена в таких аспектах:
настання страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї.
Премiї заробленi. Премiї нараховуються в момент їх отримання на початку та протягом дiї
страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом строку дiї
вiдповiдного страхового покриття за договором.
Резерв незароблених премiй. Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй,
що стосується незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують станом на
кiнець звiтного перiоду, розраховану на пропорцiйно-тимчасовiй основi.
Вiдшкодування виплаченi. Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи
включають суми вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були
перерахованi пред'явникам вимог або постачальникам послуг.
Резерв на покриття збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки
остаточних збиткiв i включає резерв заявлених i не врегульованих збиткiв. Даний резерв
стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного перiоду.
Його розрахунок здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Компанiєю в ходi розслiдування
страхових випадкiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. При розрахунках резерву на покриття

збиткiв дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i самi
виплати надходять i розглядаються досить швидко.
Тест адекватностi зобов`язань. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить
тести адекватностi зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань.
Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Компанiя передає ризики в перестрахування.
Полiтика Компанiї передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд
виду страхового продукту. Договори, якi Компанiя укладає з перестраховиками, згiдно з якими
вона має право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорiв, виданих Компанiєю та
вiдповiдають вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори
перестрахування. Договори, що не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до
категорiї фiнансових активiв.
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Компанiю вiд її зобов'язань
перед власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд
перестрахувальних компанiй по виплачених вiдшкодувань, включаючи вiдповiднi витрати на
врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання
Компанiї передати перестраховикам премiї з перестрахування.
Компанiя регулярно оцiнює свої активи перестрахування на предмет знецiнення. Якщо iснує
об'єктивне свiдчення того, що актив перестрахування знецiнено, Компанiя зменшує балансову
вартiсть цього активу до його вартостi вiдшкодування i визнає у звiтi про сукупнi доходи
вiдповiдний збиток вiд знецiнення. Компанiя збирає об'єктивнi свiдчення знецiнення активу
перестрахування з використанням тих же методiв, якi вона застосовує до фiнансових активiв,
враховуються за амортизованою вартiстю. Збиток вiд знецiнення також розраховується на пiдставi
аналогiчного методу, який застосовується до цих фiнансових активiв.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати. Аквiзицiйнi витрати, якi включають витрати на виплату
комiсiйних страховим агентам, заробiтну плату i деякi iншi витрати на здiйснення страхової
дiяльностi, якi є змiнними i виникають у зв'язку з придбанням або продовженням страхових
полiсiв, вiдносяться на витрати майбутнiх перiодiв i амортизуються протягом перiоду, за який
будуть заробленi вiдповiднi премiї отриманi. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються
окремо по кожному напрямку дiяльностi i аналiзуються по кожному напрямку дiяльностi в момент
видачi страхового полiса або в кiнцi кожного звiтного перiоду, щоб переконатися в можливостi їх
вiдшкодування на основi майбутнiх оцiнок.
Взаємозалiки. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу
лише їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право
взаємозалiку визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або
одночасно реалiзувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Зарплата, внески до державного пенсiйного
фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi i не
грошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надаються працiвниками
Компанiї. Компанiя не має жодних правових чи таких, що випливають зi сформованої дiлової
практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм платежiв згiдно з державним
планом iз встановленими внесками.
5. Основнi засоби та нематерiальнi активи.
Основнi засоби Компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi
засоби».
Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 «Нематерiальнi
активи». Об'єктами нематерiальних активiв є лiцензiї.
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе
вартiсть придбання i витрати пов'язанi з доведенням нематерiальних активiв до експлуатацiї.
Станом на 31.12.2017 року проведена переоцiнка (дооцiнка) автомобiля, якiй знаходиться на
балансi Компанiї, згiдно експертизи про оцiнку вартостi.
Рух необоротних активiв виглядає наступним чином:
У тисячах українських гривень Нематерiальнi активи Офiсне обладнання Транспорт Меблi Iншi

необоротнi активи Разом
основнi засоби
Первiсна вартiсть на 01.01.2017 114 18 1171 16 7 1212
Надiйшло - 26 307 100 - 433
Вибуло - - - - - Первiсна вартiсть на 31.12.2017 114 44 1478 116 7 1645
Амортизацiя на 01.01.2017 - 8 933 6 5 952
Нарахована амортизацiя за 2017 рiк - 14 235 9 1 259
Вибуло амортизацiї за 2017 рiк - - - - - Амортизацiя на 31.12.2017 - 22 1168 15 6 1211
Чиста вартiсть на 01.01.2017 114 10 238 10 2 260
Чиста вартiсть на 31.12.2017 114 22 310 101 1 434
6. Розкриття фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки.
Для цiлей оцiнки МСБО 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» встановлює такi категорiї
фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для
подальшого продажу та (в) фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат. Категорiя «фiнансовi активи за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат» має двi пiдкатегорiї: (i) активи, вiднесенi до цiєї категорiї
при початковому визнаннi, та (ii) фiнансовi активи, утримуванi для продажу.
Операцiйна дебiторська заборгованiсть – це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової
дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв.
Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною
дiяльнiстю товариства.
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю i балансова вартiсть її
зменшується застосовуючи метод ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка
точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення до поточної
чистої балансової вартостi фiнансового активу.
Фiнансовi зобов’язання включають обумовленi договорами зобов’язання надати грошовi кошти
або фiнансовi активi iншiй компанiї.
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань здiйснюється за їх справедливою
вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що не вiдображаються за їх
справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi
результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або
випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи й фiнансовi зобов’язання як довгостроковi або
короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що
обмежують можливостi Компанiї, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або
передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов’язань протягом 12 мiсяцiв з
дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання
потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Компанiя передає договiрнi
права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.
Фiнансовi активи виглядають наступним чином:
У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017 р. 31 грудня 2017 р.
Iнвестицiї в цiннi папери 560 40
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 1292 1264
Дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв 4 11
Дебiторська заборгованiсть за виданими авансами 61 65
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 19132 16450
Станом на 31.12.2017 року проведена переоцiнка фiнансового активу Компанiї (акцiї ВАТ
«Днiпроенерго») згiдно даних Української бiржи їх вартiсть склала 40 тис. грн.
За iнформацiєю, отриманою Компанiєю на дату звiтностi (31.12.2017р.), акцiї емiтентiв цiнних
паперiв, якi враховуються в довгостроковiй дебiторськiй заборгованостi загальною сумою 802 тис.

грн. є заблокованi. На вартiсть цих акцiй був нарахований резерв сумнiвних боргiв в розмiрi 802
тис. грн.
Iнша довгострокова дебiторська заборгованiсть була дисконтована на загальну суму 505 тис. грн.
Протягом 2017 року були погашенi валютнi ОВДП на загальну суму 20 тис. дол. США, вартiсть
яких на момент погашення (24.11.2017р.) склала по курсу НБУ 537 тис. грн.
Також, протягом 2017 року компанiєю були отриманi векселi (4шт.) в рахунок погашення
дебiторської заборгованостi на загальну суму 2 484 тис. грн.
7. Запаси.
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».
Запаси враховуються за однорiдними групами.
Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з надання
страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю. Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
за собiвартiстю. Запаси в балансi виглядають так:
У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017р. 31 грудня 2017р.
Основнi матерiали 1 11
Паливо 22 26
Запаснi частини 66 72
Разом запаси: 89 109
8. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовi потоки Компанiї вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в виглядають
наступним чином:
Грошовi кошти та їх еквiваленти
У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017р. 31 грудня 2017р.
Грошовi кошти у касi 0 0
Грошовi кошти на поточних рахунках 833 925
Грошовi кошти на депозитних рахунках 1645 1859
Разом грошових коштiв: 2478 2784
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України гривня.
Монетарнi активи i зобов'язання в iноземнiй валютi перераховуються у функцiональну валюту за
офiцiйним обмiнним курсом Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець вiдповiдного
звiтного перiоду. Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в
iноземнiй валютi i вiд перерахунку монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за
офiцiйним обмiнним курсом НБУ на кiнець року, включаються до складу прибутку або збитку (як
прибуток або збитки вiд курсових рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець року не
застосовується до немонетарних статей.
Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були
наступними:
1 сiчня 2017 р., гривень 31 грудня 2017 р., гривень
1 євро 28,422604 33,495424
Нижче у таблицi подано зведену iнформацiю щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв за
кредитною якiстю на основi рейтингiв банкiв за нацiональною шкалою, наданих мiжнародними
рейтинговими агентствами Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch та українськими рейтинговими
агентствами:
У тисячах українських гривень 31 грудня 2017 р.
Не простроченi i не знецiненi
- рейтинг uaA- та вище 2784
Разом грошових коштiв та їх еквiвалентiв 2784
Грошовi кошти та їх еквiваленти не мають забезпечення.
Процентна ставка за банкiвськими депозитами в гривнях складає 6%-15% рiчних в залежностi вiд
дати розмiщення та погашення депозитiв.
Станом на 31 грудня 2017 року у Компанiї було 6 банкiв-контрагентiв (2016р.- також 6 банкiв-

контрагентiв) iз загальною сумою депозитiв в банках вiд 50 тис.грн. та вище. Сукупна сума цих
залишкiв у 2017 роцi складала 1 859 тис.грн. (2016р.- 1 645 тис.грн.) або 67% грошових коштiв та
їх еквiвалентiв (2016 р. - 66%).
9. Страховi та iншi фiнансовi зобов’язання .
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
«Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи».
Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Кредиторська заборгованiсть
Поточнi зобов’язання складаються з наступних компонентiв:
У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017 р. 31 грудня 2017 р.
Поточнi зобов’язання з податку на прибуток 232 204
Поточна кредиторська заборгованiсть за
одержаними авансами 0 120
Iнша кредиторська заборгованiсть 3 4
Разом поточнi зобов’язання: 235 328
Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або
фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно
вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Компанiя визнає в якостi резервiв – резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на початок
року. Станом на 31 грудня 2017р. вiн складає 25 тис.грн.
Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
«Виплати працiвникам».
Страховi резерви та доля перестраховика у страхових резервах
Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов’язань Компанiї для здiйснення майбутнiх виплат
страхового вiдшкодування за договорами страхування (перестрахування).
При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України.
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» ми:
а) провели перевiрку адекватностi зобов'язань;
б) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових
зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за
вiдповiдними страховими контрактами;
в) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування
Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними
законодавством, зокрема 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 вiд 17.12.2004 № 3104, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2005 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 13.11.2003 №123, зареєстрованим в
Мiнiстерствi юстицiї України 02.12.2003 за № 1107/8428.
Для вiдображення зобов’язань за договорами страхування в Компанiї формуються страховi
резерви за наступними методами:
- резерв незароблених премiй на будь-яку дату розраховується методом 1/4. Розрахунок резерву
незароблених премiй здiйснюється за кожним видом страхування. Для розрахунку резерву
незароблених премiй на будь–яку дату приймаються страховi платежi у розмiрi 80 вiдсоткiв
нарахованих страхових платежiв з вiдповiдних видiв страхування .Для розрахунку частки
перестраховикiв у резервах незароблених премiй на будь-яку дату приймаються частки страхових
платежiв у розмiрi 80 вiдсоткiв, нарахованi перестраховикам кожного мiсяця розрахункового
перiоду.

- резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв, створюється з моменту отримання iнформацiї
про страховi випадки iз застрахованими об’єктами.. Оцiнка величини резерву збиткiв визначається
у залежностi вiд сум фактичних або очiкуваних страхувальниками збиткiв у результатi настання
страхового випадку. Якщо розмiр збитку неможливо визначити, для розрахунку резерву
використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за
договором. Витрати на врегулювання збиткiв є компонентом резерву заявлених, але не
врегульованих збиткiв.
Оцiнка частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй здiйснюється у порядку, за яким
визначається оцiнка резервiв незароблених премiй. Частка перестраховикiв в резервах
незароблених премiй визнається на дату набрання чинностi договору перестрахування.
Оцiнка частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до умов договору
перестрахування. Частка перестраховикiв у резервах збиткiв визнається на дату подання заяви
(повiдомлення) про страховий випадок.
Компанiєю сформовано такi страховi резерви:
• резерв незароблених премiй – 2 129 тис.грн.
• резерв заявлених, але не виплачених збиткiв- 550 тис.грн.
У тисячах українських гривень 01 сiчня 2017р. 31 грудня 2017р.
Загальнi суми
Резерв незароблених премiй 2246 2129
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 385 550
Разом страхових резервiв, загальна сума 2631 2679
Частка перестраховика
Резерв незароблених премiй (328) (311)
Разом частка перестраховика у
страхових резервах (328) (311)
Чистi суми
Резерв незароблених премiй 1918 1818
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 385 550
Разом страхових резервiв, чиста сума 2303 2368
Технiчнi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв:
(тис.грн.)
грошовi кошти на поточному рахунку 925
банкiвськi вклади (депозити) 1859
права вимоги до перестраховикiв 311
Разом: 3095
10. Перевiрка адекватностi визнаних страхових зобов’язань (вiдповiдно до МСФЗ № 4 «Страховi
контракти»)
Перевiрка адекватностi зобов’язань проводиться згiдно до параграфiв 15-19 Мiжнародного
Стандарту Фiнансової Звiтностi 4 (Страховi контракти).
Перевiрка адекватностi страхових зобов’язань здiи?снюється шляхом моделювання маи?бутнiх
грошових потокiв за страховими контрактами. Моделювання проводиться на пiдставi аналiзу
дiяльностi Компанiї за попереднi 5 рокiв з використанням загально прийнятих актуарних методiв.
Оцiнки адекватностi страхових зобов’язань проводиться iз залученням фахiвця з актуарноi? та
фiнансової? математики.
Результати перевiрки тесту адекватностi зобов’язань для резерву незароблених премiй
пiдтверджують, що останнi є адекватними до страхових зобов’язань Компанiї на звiтну дату.
Систематичних недолiкiв та/або невiдповiдностi МСФЗ прийнятої Компанiєю методологiї
формування резервiв збиткiв, що заявленi та не врегульованi не виявлено.
Зобов'язання з операцiйної оренди.

Компанiя є орендарем офiсного примiщення за контрактом укладеним з фiзичною особоюпiдприємцем. Оренда є операцiйною, з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване
примiщення знаходиться за адресою: м. Київ, провул. Чеховський, буд. 4, оф. 8.
Компанiя несе витрати по утриманню орендованого примiщення. Оренднi платежi та витрати на
утримання в 2017 роцi склали 250 тис. грн. i були вiдображенi в складi «Адмiнiстративних витрат
та витрат на збут».
11. Статутний капiтал.
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Розмiр статутного капiталу зафiксовано в
Статутi Товариства. Збiльшення статутного капiталу здiйснюється за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв. Сума перевищення справедливої вартостi отриманих коштiв над номiнальною вартiстю
частки учасника вiдображається як емiсiйний дохiд.
Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку, шляхом щорiчних
вiдрахувань у розмiрi не менше 5%, за рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до
Статуту Компанiї.
У 2017 роцi сума вiдрахувань до резервного капiталу склала 13 тис.грн.
Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно до
Статуту компанiї.
Прибуток, що залишається у розпорядженнi Компанiї пiсля сплати податкiв i обов’язкових
платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу та
виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Протягом 2017 року додаткового випуску акцiй Компанiєю не здiйснювалося, викупу та
наступного продажу викуплених акцiй Компанiєю не проводилося.
Статутний капiтал Компанiї становить:
У тисячах українських гривень
На 1 сiчня 2017 р. 20790
На 31 грудня 2017 р. 20790
Протягом 2017 року акцiонерами Компанiї не приймалося рiшень щодо виплати дивiдендiв, тому
дивiденди акцiонерам не виплачувалися.
Протягом 2017 року нiяких змiн в складi акцiонерiв не вiдбулось. Нижче подано iнформацiю про
акцiонерiв Компанiї станом на 31 грудня 2017 року:
У тисячах українських гривень, крiм кiлькостi акцiй Кiлькiсть акцiй, що належать акцiонеру
Частка володiння, % Номiнальна вартiсть
Кирилюк С.М. 187 110 90 18 711 000
Янчук Л. П. 10 395 5 1 039 500
Забарна С.О. 10 395 5 1 039 500
Разом акцiонерного капiталу на 31 грудня 2017 р. 207 900 100 20 790 000
12. Розкриття операцiй з пов’язаними особами.
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24
(переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом
господарювання, що звiтує, якщо така особа:
• контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
• має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
• є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або
материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо
виконується будь-яка з таких умов:
• суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це
означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд
спiльним контролем є пов'язанi одне з одним);
• один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого
суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи,
до якої належить iнший суб'єкт господарювання);

• обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
• один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а
iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта
господарювання;
• суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або
суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз
суб'єктом господарювання, що звiтує.
Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори
також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
• суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в
пунктi а);
• особа, визначена в пiдпунктi першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання
або є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського
пiдприємства суб'єкта господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту
вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 пов'язаними сторонами Товариства були акцiонери
та провiдний управлiнський персонал.
У 2017 роцi Товариство мало такi обороти та залишки за операцiями з пов'язаними сторонами:
Стаття Оборот за 2017 рiк
Витрати на заробiтну плату Голови правлiння 214 тис.грн.
13. Доходи.
Доходи визнаються вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Доходи та витрати визнаються за методом
нарахування.
Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод в
момент повної оплати договору страхування або його частини вiдповiдно до умов договору
страхування, але не ранiше початку дiї договорiв страхування (перестрахування).
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких 1 рiк i менше, та
премiї за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в обсязi сплати чергових платежiв.
Черговi платежi визнаються доходом i не є погашенням дебiторської заборгованостi
страхувальника (перестрахувальника) .
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування), термiн дiї яких бiльше року в
компанiї немає.
Критерiї визнання доходiв, що не пов’язанi iз страховою дiяльнiстю, застосовуються окремо до
кожної операцiї Компанiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку
окремо.
Доходи визнаються в мiру впевненостi в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод пiдприємства, i суму доходу можна достовiрно визначити.
Доходи майбутнiх перiодiв вiдображаються у тому випадку, коли сума доходiв нарахована в
поточному звiтному перiодi, але доходи будуть визнанi у майбутнiх звiтних перiодах.
Аналiз страхових премiй, страхових виплат, премiй сплачених перестраховикам за видами
страхування:
У тисячах українських гривень 2016р. 2017р.
Страховi платежi з урахуванням розторгнення:
- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 19 12
- страхування вiд нещасних випадкiв, вантажiв та
багажу, фiнансових ризикiв 1 5
- страхування майна 37 30
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 7199 6857

- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами 1 1
- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника) 36 31
Разом страховi платежi 7293 6936
Платежi, сплаченi перестраховикам:
Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 1035 1032
Страхування майна 10 0
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 7 0
Разом перестраховi платежi 1052 1032
Змiна резервiв незароблених премiй 190 116
Змiна частки перестраховикiв в резервах незароблених
премiй
(8) (17)
Разом змiни 182 99
Чистий дохiд 6423 6003
Iншi операцiйнi доходи, в т.ч.: 1247 1080
- операцiйна курсова рiзниця 103 98
- вiдшкодування вiд перестраховикiв 215 294
- регреси 651 476
- доходи вiд ОСЦВ (комiсiйна винагорода) 19 19
- вiдсотки одержанi 240 190
- повернення судових витрат та iнше 19 3
Iнший фiнансовий дохiд, в т.ч.
30 55
- дохiд по ОВДП 30 40
- дивiденди одержанi 0 15
Iншi доходи, в т.ч.:
0 46
- дооцiнка цiнних паперiв 0 46
Рiзниця суми iнших операцiйних доходiв з формою № 2 «Звiт про фiнансовi результати»
(ряд.2120) обумовлена тим, що згiдно Рекомендацiй № 433 стаття доходiв «Вiдшкодування вiд
перестраховикiв» враховується в статтi «Чистi понесенi збитки за страховими виплатами»
(страховi виплати мiнус вiдшкодування вiд перестраховиикiв) (ряд.2070).
14. Витрати.
Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов’язань, що призводить до
зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
У тисячах українських гривень 2016р. 2017р.
Страховi виплати:
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) (3770) (3838)
Разом страховi виплати (3770) (3838)
Собiвартiсть страхових послуг, за вирахуванням
страхових виплат
(1275) (1527)
Адмiнiстративнi витрати, в т.ч.: (1162) (1543)
- амортизацiя (126) (259)
- витрати на зв'язок (41) (35)
- витрати на оренду примiщення (243) (250)
- витрати на оренду, обслуговування авто
та паливо (404) (793)
- банкiвське обслуговування (20) (17)
- аудиторськi послуги (28) (28)
- витрати на охорону працi (5) (5)

- iнформацiйно-консультацiйнi послуги (4) (4)
- матерiальнi витрати (78) (81)
- iншi адмiнiстративнi послуги (213) (71)
Витрати на збут, в т. ч.:
(14) (19)
- витрати на публiкацiї (3) (4)
- комiсiйна винагорода (11) (15)
Iншi операцiйнi витрати, в т.ч.:
(824) (546)
- штрафнi санкцiї (6) (7)
- дисконтування
довгострокової дебiторської
заборгованостi (789) (505)
- операцiйна курсова рiзниця (29) (34)
Iншi витрати, в т.ч.:
(33) (42)
- уцiнення цiнних паперiв (9) (22)
- премiя (витрати) при
придбаннi ОВДП (24) (20)
Рiзниця суми Страхових виплат з формою № 2 «Звiт про фiнансовi результати» обумовлена тим,
що згiдно Рекомендацiй № 433 в статтi «Чистi понесенi збитки за страховими виплатами»
(ряд.2070) враховується стаття доходiв «Вiдшкодування вiд перестраховикiв» (страховi виплати
мiнус вiдшкодування вiд перестраховикiв).
15. Витрати з податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається Компанiєю виходячи з оподатковуваного прибутку за
рiк, розрахованої за правилами Податкового кодексу України.
Формула для визначення об’єкта оподаткування виглядає так:
Об’єкт оподаткування = Фiнансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами
бухгалтерського облiку ( -) Податковi збитки минулих рокiв (+;-) Рiзницi
У 2015 роцi загальний дохiд вiд дiяльностi ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» складав менш,
нiж 20 млн. грн., що дозволило Компанiї прийняти рiшення про незастосування розрахунку
Рiзниць.
Фiнансовий результат до оподаткування за 2017 рiк складає збиток в сумi 496 тис.грн., вiдповiдно
податок на прибуток не нараховується.
Також, ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН» сплачує податок на прибуток вiд страхової
дiяльностi, який складає 3% вiд усiх премiй зi страхування (6 815 тис.грн.)
Формула для обчислення податку на прибуток:
Податок на прибуток = Ставка податку на прибуток х База оподаткування
У тисячах українських гривень 2017 рiк
Податок на прибуток за ставкою 3% (204)
Податок на прибуток за ставкою 18% 0
Витрати з податку на прибуток за рiк (204)
Загальний збиток по Компанiї за 2017 рiк склав 700 тис. грн., у 2016роцi був отриманий прибуток
в сумi 484 тис.грн.
16. Звiт про рух грошових коштiв.
Звiт грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi
вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової)
дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на

придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на
соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не
розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi
отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Компанiї за звiтний рiк є позитивне значення руху
грошових коштiв в сумi 236 тис. грн., в тому числi: вiд операцiйної дiяльностi – вiд’ємне значення
– 229 тис.грн., вiд iнвестицiйної - вiд’ємне значення 112 тис.грн., вiд фiнансової - позитивне
значення 577 тис.грн. Грошових коштiв, якi є в наявностi i якi недоступнi для використання, у
Компанiї вiдсутнi.
17. Звiт про власний капiтал
Компанiя складає Звiт про змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у власному капiталi
вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний капiтал за 2017р. включає таку iнформацiю:
- загальний сукупний прибуток за перiод;
- для нерозподiленого прибутку(непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку,
визнаного вiдповiдно до МСБО 8;
- змiни в результатi отриманого прибутку (збитку).
До статей власного капiталу в балансi входять:
тис. грн.
01.01.2017 31.12.2017
Статутний капiтал 20790 20790
Додатковий капiтал 338 645
Резервний капiтал 1479 1492
Непокритий збиток (1180) (1893)
Разом власний капiтал: 21427 21034
Вартiсть чистих активiв Компанiї станом на 31 грудня 2017р. становить 21034 тис. грн. i є
бiльшою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика (20790 тис.грн.) на 244 тис.грн.
Сукупний дохiд за 2017 рiк складає -393 тис.грн., в тому числi:
- дооцiнка основних засобiв - 307 тис.грн.;
- збиток - 700 тис.грн.
18. Операцiйнi сегменти
Протягом 2017 року Компанiя здiйснювала дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес сегментi,
отже Додаток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» не готувався.
19. Зобов’язання та непередбаченi зобов'язання
Податкове законодавство та умови регулювання в Українi
Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi переходу
до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть пiдприємств,
продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними формулюваннями,
наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних рiшень з боку влади.
Iнтерпретацiя керiвництвом такого законодавства стосовно дiяльностi Компанiї може бути
оскаржена вiдповiдними контролюючими органами. Зокрема, податковi органи займають
фiскальну позицiю при iнтерпретацiї законодавства i визначеннi розмiру податкiв, i в результатi,
можливо, що операцiї та дiяльнiсть, якi ранiше не оскаржувалися, будуть оскарженi. Отже, можуть
бути донарахованi податки, штрафи i пенi. Три роки, що передують звiтному, є вiдкритими для
перевiрки податковими органами.
Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються дiяльностi Компанiї. У
ситуацiях невизначеностi Компанiя здiйснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з

оцiнки керiвництвом iмовiрною величини вiдтоку ресурсiв, якi будуть потрiбнi для погашення
таких зобов'язань. Керiвництво Компанiї, ґрунтуючись на трактуваннi податкового законодавства,
вважає, що зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi
державнi органи можуть по-iншому трактувати положення чинного податкового законодавства, i
вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки.
Протягом 2017 року Компанiя не визнала витрати по резерву з податку на прибуток та iншим
податкам внаслiдок того, що страхова дiяльнiсть в Українi має спецiальнi правила оподаткування
регламентованi податковим законодавством України, однак вони мають вiдмiнностi в ставках
оподаткування iнших компанiй, якi застосовують загальноприйнятi правила.
Судовi процеси
У ходi звичайної дiяльностi Товариство залучається до рiзних судових процесiв.
На думку управлiнського персоналу, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих
процесiв, не матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх
операцiй.
Станом на 31 грудня 2017р. судовi позови та справи до ПрАТ «Страхова компанiя «СОВЕРЕН»
вiдсутнi.
Персонал та оплата працi
Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв – 10 осiб.
Фонд оплати працi за 2017 рiк склав 1 206 тис. грн.
Заробiтна плата персоналу нараховувалася своєчасно та в повному розмiрi вiдповiдно до штатного
розкладу.
Працiвники отримують пенсiйнi виплати згiдно з пенсiйним законодавством України, згiдно з
яким Товариство здiйснює поточнi внески, якi розраховуються як процент вiд поточної валової
суми заробiтної плати; причому такi виплати робляться у тому перiодi, в якому зароблена
вiдповiдна зарплата. Працiвники мають право отримувати пенсiю внаслiдок таких накопичених
платежiв з державного пенсiйного фонду.
Станом на 31 грудня 2017 року Товариство не мало жодних зобов'язань iз виплати пенсiй, з
охорони здоров'я, страхових або iнших компенсацiйних виплат перед своїми теперiшнiми або
колишнiми працiвниками.
20. Ризики.
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв (кредитного,
ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв. Фiнансовий ризик
включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної ставки та iнший цiновий
ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя не вважає цi ризики iстотними, отже, не
встановлює конкретнi завдання i не розробляє полiтику з управлiння цими ризиками. Управлiння
операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функцiонування
внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що
одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною
своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, - це
грошовi кошти та депозити в банках. Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому,
вiдбивається в балансовiй вартостi фiнансових i страхових активiв у балансi. Найбiльш значна
концентрацiя кредитного ризику Компанiї виникає у зв'язку з банкiвськими депозитами та
поточними рахунками в банку
Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими
позицiями по процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань ринку.
Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих
рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа
може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити збитки
в разi непередбачених змiн. У Компанiї вiдсутнi офiцiйно оформлена полiтика i процедури для
управлiння ризиком процентної ставки, оскiльки керiвництво вважає, що цей ризик для дiяльностi
Компанiї є несуттєвим
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами

при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд
постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Компанiя має достатньо
коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. Крiм того, надходження грошових коштiв,
пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових ресурсiв для виконання
поточних зобов'язань. Станом на 1 сiчня 2017 та 31 грудня 2017 року всi фiнансовi зобов'язання
Компанiї погашаються за вимогою або протягом 1 мiсяця пiсля закiнчення звiтного перiоду.
Недисконтованi грошовi потоки за фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами дорiвнюють
балансовiй вартостi. Термiн погашення всiх страхових активiв i зобов'язань Компанiї не
перевищує одного року.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. Для портфеля
договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни договору та
створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в тому, що фактичнi
виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може вiдбутися в результатi
того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. Страховi
випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в рiк
вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями. Як показує досвiд, чим бiльше
портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть очiкуваного
результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш диверсифiкованим, змiни в
який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в цiлому.
Компанiя здiйснює страхову дiяльнiсть виключно в Українi, i всi договори страхування
укладаються в українських гривнях. Керiвництво аналiзує концентрацiю страхового ризику за
напрямками страхової дiяльностi.
Ризик гiперiнфляцiї.
Пiд час складання фiнансової звiтностi Компанiя проаналiзувала критерiї, якi характеризують
показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi,
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо
цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей
рiвень.
Також, Компанiя врахувала додатковi важливi фактори, такi як динамiка змiн рiвня iнфляцiї.
Вiдповiдно до параграфу 3 МСБО 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї», Компанiя
розрахувала кумулятивний рiвень iнфляцiї за 2014-2016 роки та за 2016-2017 роки, який становить
вiдповiдно 101,2% та 83,1%. Керiвництво Компанiї прийняло рiшення не перераховувати статтi
фiнансової звiтностi на iндекс iнфляцiї в зв’язку з тим, що iндекс зменшився та керiвництво
Компанiї не вважає, що купiвельна спроможнiсть гривнi втрачається настiльки швидко, що
порiвняння сум, отриманих вiд операцiй та iнших подiй, що мали мiсце в рiзнi промiжки часу,
навiть у той самий перiод може вводити в оману користувачiв фiнансової звiтностi.
Тому керiвництво Компанiї не вважає за необхiдне перераховувати статтi фiнансової звiтностi на
iндекс iнфляцiї.
21. Управлiння капiталом.
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей:
• дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором;
• забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства.
Компанiя вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi

капiталу, показаного в балансi. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя аналiзує
наявну суму власного капiталу i може її коригувати шляхом розподiлу частки прибутку мiж
учасникам, повернення капiталу учасникам.
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя
дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2017 роцi.
22. Система внутрiшнього контролю.
Проведення внутрiшнiх перевiрок в Компанiї здiйснювалося керiвником служби внутрiшнього
аудиту.
Перевiрено наступнi питання:
органiзацiя страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частинi оформлення
страхової документацiї, дотримання тарифної полiтики, забезпечення порядку оприбуткування
страхових платежiв тощо;
дотримання вимог Закону України «Про запобiгання та протидiю легалiзацiї (вiдмиванню)
доходiв, одержаних злочинним шляхом, або фiнансуванню тероризму»;
органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, зокрема контроль за наявнiстю, своєчаснiстю та
якiстю оформлення первинних документiв, контроль витрат за господарськими операцiями та
використання коштiв Компанiї тощо.
За результатами проведених перевiрок було зроблено Звiт внутрiшнього аудитора, де були наданi
рекомендацiї та вказiвки щодо усунення недолiкiв.
23. Подiї пiсля дати балансу (вiдповiдно до МСБО № 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»)
Подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих подiї, якi вiдбувались з кiнця
звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску - не було.
Подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, коли страховiй компанiї слiд коригувати
суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, або визнавати ранiше не визнанi статтi не було, а саме:
1. рiшень пiсля звiтного перiоду в судовiй справi, яке пiдтверджує, що страхова компанiя мала
теперiшню заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду.
2. отримання iнформацiї пiсля звiтного перiоду, яка свiдчить, що кориснiсть активу зменшилася на
кiнець звiтного перiоду або що суму ранiше визнаного збитку вiд зменшення корисностi цього
активу треба коригувати, а саме:
• не було банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiдтверджує, як правило,
що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець звiтного перiоду i
що суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть торговельної дебiторської
заборгованостi;
• не було банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiдтверджує, як правило,
що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець звiтного перiоду i
що суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть торговельної дебiторської
заборгованостi;
• не було продажу запасiв пiсля звiтного перiоду, що може свiдчити про їхню чисту вартiсть
реалiзацiї на кiнець звiтного перiоду.
• не було визначення пiсля звiтного перiоду собiвартостi придбаних активiв або надходжень вiд
проданих активiв до кiнця звiтного перiоду;
• не було визначення пiсля звiтного перiоду суми прибутку за програмою участi в прибутках
компанiї або визначення виплат бонусiв не було викриття шахрайства або помилок, яке свiдчить,
що фiнансова звiтнiсть була неправильною.
24. Платiж на основi акцiї (вiдповiдно до МСФЗ № 2 «Платiж на основi акцiї»)
Операцiй, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй не проводилось, включаючи:
• операцiї, платiж за якими здiйснювався на основi акцiй з використанням iнструментiв власного
капiталу;
• операцiї, платiж за якими здiйснюється на основi акцiй з використанням грошових коштiв;
• операцiї, у яких страхова компанiя могла б отримувати або купувати товари чи послуги на
умовах, вiдповiдно до яких страхова компанiя або постачальник цих товарiв чи послуг може
вибрати форму розрахункiв за операцiю - або грошовими коштами (чи iншими активами), або

шляхом випуску iнструментiв власного капiталу.
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