Додаток 38
до Положення про розкриття інформації емітентами
цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

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

Директор

Башилова Оксана Анатолiївна

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

21.04.2017

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

32509024

4. Місцезнаходження
емітента

65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлiвська, 44

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

0487889173 0487889173

6. Електронна поштова
rov@tig.com.ua
адреса емітента
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

20.04.2017
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

76 (2581) Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

http://www.tig-life.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

21.04.2014
(дата)

21.04.2017
(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків 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

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів

X

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

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття 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
обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки Протягом звiтного перiоду емiтент не приймав участi в створеннi юридичних осiб.
Посада корпоративного секретаря не передбачена.
Товариство не користується послугами рейтингового агенства тому, що у статутному фондi не має державної
частки, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, та не займає монопольне
(домiнуюче) становище. Випуска облiгацiй, похiднiх ЦП, а також iнших цiнних паперiв не було.
Випуску боргових цiнних паперiв та iпотечних облiгацiй не має.
Викупу акцiй власного випуску протягом звiтного перiоду не здiйснювалось.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або
виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому не
розкриває iнформацiю вiдповiдно до таблиць, що мiстяться у пiдпунктах "Iнформацiя про обсяги виробництва та
реалiзацiї основних видiв продукцiї" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" .
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв, Iнформацiя про прийняття
рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть протягом звiтного
перiоду вiдсутня.
Звiт про стан об"єкта нерухомостi не надається в зв"язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"

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

А01 320185

3. Дата проведення державної реєстрації

27.05.2003

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

17200000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать
державі
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу,
що передано до статутного капіталу державного
(національного) акціонерного товариства та/або
холдингової компанії
8. Середня кількість працівників (осіб)

0.000

0.000
14

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.11

СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ

65.20

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ

66.22

ДІЯЛЬНІСТЬ СТРАХОВИХ АГЕНТІВ І БРОКЕРІВ

10. Органи управління
Акціонерне товариство
підприємства
11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк
"Пiвденний"

2) МФО банку

328209

3) Поточний рахунок

26507310786101

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який Публiчне акцiонерне товариство Акцiонерний банк
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній "Пiвденний"
валюті
5) МФО банку

328209

6) Поточний рахунок

26506310786102

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова дiяльнiсть у формi добровiльного
страхування життя

198711 АЕ

24.05.2013

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг

Опис

с 29.07.2003 безстроковий

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Директор
1) посада
Башилова Оксана Анатоліївна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
згоди на розкриття паспортних даних не надано
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1971
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
28
6) стаж роботи (років)**
ПрАТ СК "Теком-Життя", головний бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
04.11.2015 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління його
поточною діяльністю. Директор з метою реалізації порядку прийняття рішень особою, яка здійснює
повноваження одноосібного виконавчого органу, одноосібно, на свій розсуд та під власну відповідальність
ухвалює всі рішення щодо питань, які складають його компетенцію, встановлену Статутом та чинним
законодавством, шляхом вчинення відповідних дій, надання розпоряджень, складання наказів тощо.
Директор Товариства підзвітний Загальним зборам та організовує виконання їх рішень. До компетенції
Директора належать всі питання діяльності Товариства, крім тих, що віднесені законом та Статутом до
виключної компетенції Загальних зборів акціонерів, зокрема:
1) розробка та подання на затвердження Загальними зборами акціонерів проектів довгострокових планів
(програм) діяльності Товариства; програм фінансово-господарської діяльності Товариства та бюджетів на
рік;
2) розробка та затвердження поточних фінансово-господарських планів і оперативних завдань Товариства
та забезпечення їх реалізації;
3) затвердження та реалізація планів власної роботи;
4) організація ведення бухгалтерського, податкового та інших видів обліку та звітності Товариства,
складання та подання на розгляд Загальними зборам та/або оприлюднення річних звітів Товариства;
5) затвердження Правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства, інших внутрішніх документів
Товариства, що регулюють його виробничу, комерційну та соціальну діяльність;
6) прийняття рішень про вчинення Товариством правочинів у межах, встановлених чинним
законодавством та Статутом, а також забезпечення усіх умов, необхідних для дотримання вимог
законодавства та внутрішніх документів Товариства при прийнятті Загальними зборами акціонерів рішень
про вчинення Товариством значних правочинів та правочинів із заінтересованістю;
7) вирішення усіх питань щодо скликання та проведення Загальних зборів акціонерів, зокрема:
а) прийняття рішення щодо форми проведення Загальних зборів акціонерів - у звичайній формі або у формі
заочного голосування (прийняття Загальними зборами акціонерів рішень методом опитування);
б) підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про
включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
визначення переліку документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного;
в) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів;
г) обрання реєстраційної комісії Загальних зборів акціонерів;
ґ) визначення дати складення переліків акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних
зборів акціонерів;
д) вирішення питань про запрошення на Загальні збори представників аудитора Товариства; посадових осіб
Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства; представників органу, який представляє
права та інтереси трудового колективу Товариства; будь-яких інших осіб;
є) головування на Загальних зборах або призначення головуючого Загальних зборів та визначення особи,
що уповноважується виконувати функції секретаря Загальних зборів;
ж) затвердження форми і тексту картки та/або бюлетеня для голосування на Загальних зборах; 8) розробка
та затвердження організаційної структури, штатного розкладу Товариства, посадових інструкцій та
посадових окладів його працівників (окрім працівників, розмір та умови винагороди яких визначаються
Загальними зборами);
9) прийняття рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію дочірніх підприємств, філій,
представництв, відокремлених підрозділів, інших структурних підрозділів, затвердження їх статутів та/або
положень та призначення та/або відкликання їх керівників; 10) підбір працівників Товариства та укладення
з ними трудових договорів (окрім працівників, підписання трудових договорів з якими за чинним
законодавством та цим Статутом здійснюють інші особи);
11) укладення (у порядку та межах, визначених чинним законодавством, Статутом та іншими внутрішніми
документами Товариства) правочинів, договорів Товариства та організація їх виконання; укладення та
виконання колективного договору Товариства;

12) представлення інтересів Товариства у судових органах та органах державної влади та місцевого
самоврядування;
13) подання від імені Товариства позовів, скарг, заяв, клопотань тощо;
14) визначення переліку інформації, що належить до категорії відкритої та/або конфіденційної, відповідно
до чинного законодавства України;
15) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розміру оплати його послуг;
16) забезпечення проведення аудиторської та спеціальних перевірок діяльності Товариства у випадках та
порядку, визначених чинним законодавством та Статутом;
17) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицій акціонерам про придбання особою
(особами, що діють спільно) значного пакета акцій;
18) виконання інших повноважень, що передбачені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми
документами Товариства.
Виконуючи власні повноваження, Директор має право:
1) скликати наради за участю визначених ним працівників Товариства, визначати їх порядок денний та
головувати на них;
2) розподіляти обов'язки між заступниками Директора та іншими працівниками Товариства;
3) в межах власної компетенції видавати накази та розпорядження;
4) підписувати колективний договір, зміни та доповнення до нього;
5) без довіреності представляти інтереси Товариства та вчиняти від його імені юридичні дії в межах власної
компетенції, розпоряджатись рахунками Товариства;
6) видавати довіреності на здійснення повноважень, що складають компетенцію Директора, визначену
чинним законодавством та Статутом;
7) розпоряджатися коштами та майном Товариства в межах, визначених Статутом, рішеннями Загальних
зборів;
8) відкривати рахунки у банківських установах;
9) підписувати довіреності, правочини, договори та інші документи від імені Товариства, в тому числі ті,
рішення про укладення (видачу) яких прийнято Загальними зборами відповідно до законодавства та
положень Статуту;
10) наймати та звільняти працівників Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати
стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
11) здійснювати інші функції, які необхідні для забезпечення нормальної роботи Товариства, згідно з
чинним законодавством та внутрішніми документами Товариства.
Загальний стаж роботи 28 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади
фінансового директора - головного бухгалтера, директора фінансового департаменту, головного бухгалтера,
директора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у статутному капiталi
Товариства не має.
Працює ПрАТ СК "Теком", директор фінансового департаменту, м.Одеса, вул.Михайлівська,44 - за
сумісництвом.
У звітному періоді змін на посаді Директора не відбувалось

Головний бухгалтер
1) посада
Змієвська Наталія Іванівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
згоди на розкриття паспортних даних не надано
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1962
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
39
6) стаж роботи (років)**
ПрАТ СК "Теком-Життя", бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
04.11.2015 на невизначений термін
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Головний бухгалтер здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних,
трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його
пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю.
Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво,
платежiв до бюджету.
Своєчасно i правильно складає звiти.
Загальний стаж роботи 39 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади головного
бухгалтера, бухгалтера, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, частки у
статутному капiталi Товариства не має.

У звітному періоді змін на посаді Головного бухгалтера не відбувалось

Ревiзор
1) посада
Граматик Свiтлана Сидорiвна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
згоди на розкриття паспортних даних не надано
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1963
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
30
6) стаж роботи (років)**
ВАТ "Кулевчанський КХП", бухгалтер
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
20.04.2016 на 5 років
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Ревiзор є одноосiбним органом Товариства, який здiйснює контроль його фiнансово-господарської
дiяльностi вiд iменi акцiонерiв.
Ревiзор Товариства в межах власних повноважень проводить:
1) перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами року. За пiдсумками перевiрки
Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про:
а) пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод;
б) факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також
встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi;
2) спецiальну перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за рiшенням органiв управлiння
Товариства, або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не
менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.
Ревiзор вiдповiдно до покладених на нього завдань здiйснює плановi та позаплановi перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства, його фiлiй та представництв. Порядок проведення перевiрок i
органiзацiя роботи Ревiзора регулюються Положенням про Ревiзора Товариства. За пiдсумками проведення
планових та позапланових перевiрок Ревiзор складає висновки та подає їх на розгляд Загальним зборам
та\або органу (акцiонеру), що був iнiцiатором перевiрки.
Ревiзор Товариства має право:
1) вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв; вимагати скликання позачергових Загальних
зборiв; бути присутнiми на Загальних зборах з правом дорадчого голосу;
2) отримувати доступ до iнформацiї про дiяльнiсть Товариства та/або його акцiонерiв (посадових осiб,
афiлiйованих осiб) в межах його запиту, окрiм iнформацiї, що є таємною, а також уснi та письмовi особистi
пояснення спiвробiтникiв та/ або посадових осiб Товариства;
3) на свiй розсуд визначати доцiльнiсть проведення спецiальних перевiрок та їх обсяг;
4) здiйснювати перевiрки без попереднього повiдомлення про це Директора;
5) у будь-який час входити до будь-яких примiщень Товариства;
6) користуватися консультацiйною (експертною) пiдтримкою в межах рiчного кошторису, затвердженого
Загальними зборами;
7) отримувати iнформацiю вiд державних органiв, акцiонерiв Товариства та третiх осiб;
8) здiйснювати аудiо та вiдеозапис власних дiй;
9) у разi виявлення дiй, що носять ознаки кримiнальних злочинiв, негайно iнформувати правоохороннi
органи.
Ревiзор Товариства усi рiшення щодо власної дiяльностi ухвалює одноосiбно та за необхiдностi викладає їх
письмово у формi рiшень.
Загальний стаж роботи 30 років. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посаду посаду
головного бухгалтера, директора, ревізора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
частки у статутному капiталi Товариства не має.
На кінець звітнього періоду обіймала посади: ТОВ "Капiтал", головний бухгалтер, м.Одеса, пров.
Сабанський, 4-А, оф.1; ТОВ "ПРК", головний бухгалтер, м.Одеса, вул.Михайлівська, 44, каб.606, за
сумісництвом.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
Протоколом загальних зборів акціонерів ПрАТ СК "Теком-Життя" від 20.04.2016 року відповідно до
Статуту прийнято рішення про зміну складу посадових осіб емітента, зокрема:
припинено повноваження Ревізора Товариства Граматик Світлани Сидорівни (згоди фізичної особи
на розкриття паспортних даних не надано), у зв'язку з переобранням. Особа перебувала на цій посаді з
18.01.2011 року.
обрано на посаду Ревізора Товариства Граматик Світлану Сидорівну (згоди фізичної особи на
розкриття паспортних даних не надано). Призначено на посаду строком на 5 років. Протягом останніх п'яти
років обіймала посади: головного бухгалтера, директора, ревізора.

Внутрішній аудитор
1) посада
Демічева Юлія В'ячеславівна
2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
згоди на розкриття паспортних даних не надано
3) паспортні дані фізичної особи (серія,
номер, дата видачі, орган, який видав)*
або код за ЄДРПОУ юридичної особи
1978
4) рік народження**
Вища
5) освіта**
22
6) стаж роботи (років)**
ПрАТ СК "Теком", юрисконсульт
7) найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
24.04.2014 безстроково
8) дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9) опис Внутрішній аудитор є посадовою особою Товариства, що проводить внутрішній аудит Товариства,
обирається (призначається) за рішенням вищого органу управління (загальні збори) Товариства,
підпорядковується та звітує перед ним. Внутрішній аудитор Товариства в межах власних повноважень: здійснює експертну оцінку економічної політики Товариства за допомогою проведення внутрішніх
перевірок та аналітичного тестування; - здійснює детальне тестування операцій, залишків на рахунках та
процедур; - здійснює оцінку якості економічної інформації, яка формується у Товаристві та
використовується вищим органом управління та виконавчим органом Товариства при прийнятті рішень; здійснює перевірку та оцінку контролю за станом та збереженням активів; - оцінює якість виконання
внутрішньо системних контрольних процедур; - здійснює аналіз ефективності функціонування системи
внутрішнього контролю та обробки інформації; - оцінює забезпечення користувачів інформацією про
реальний фінансовий стан Товариства, достовірність облікових та звітних даних та інше.
Обов'язки внутрішнього аудитора: - проводити перевірки з метою здійснення оцінки адекватності та
ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, її відповідності ступеню потенційного ризику,
притаманного діяльності Товариства, а також оцінювати його; - забезпечувати організацію постійного
контролю за дотриманням працівниками Товариства встановлених процедур проведення операцій,
функцій та повноважень згідно з покладеними на них обов'язками; - проводити розгляд фактів порушень
працівниками Товариства законодавства, у тому числі нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та
НКЦПФР та внутрішніх документів, які регулюють діяльність Товариства; - інформувати виконавчий
орган Товариства про недопущення дій, результатом яких може стати порушення законодавства, в тому
числі нормативно-правових актів Нацкомфінпослуг та НКЦПФР; - розробляти рекомендації щодо усунення
виявлених порушень, покращення системи внутрішнього контролю та здійснювати контроль за їх
виконанням; - забезпечувати схоронність та повернення одержаних від структурних підрозділів Товариства
документів на всіх типах носіїв; - забезпечувати повноту документування кожного факту перевірки,
оформлювати письмово висновки, де мають бути відображені усі питання, вивчені під час перевірки, та
рекомендації, надані керівництву Товариства.
Загальний стаж роботи 22 роки. Протягом останнiх п'яти рокiв своєї дiяльностi обiймала посади
юрисконсульта, внутрішнього аудитора, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має,
частки у статутному капiталi Товариства не має.
Працює у ПрАТ СК "Теком", юрисконсульт, м.Одеса, вул.Михайлiвська, 44.
Згоди на розкриття паспортних даних не надано.
У звітному періоді змін на посаді внутрішнього аудитора не відбувалось.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

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

Кількість за видами акцій
Від загальної
Кількість
кількості акцій
прості на Привілейовані
акцій (штук)
(у відсотках) прості іменні пред'явника
іменні

привілейов
ані на
пред'явник
а

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Директор

Башилова Оксана
Анатолiївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний
бухгалтер

Змієвська Наталія
Іванівна

д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Граматик Свiтлана
Сидорiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Внутрішній
аудитор

Демічева Юлія
В'ячеславівна

д/н

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Усього

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

Найменування
юридичної особи

Код за
ЄДРПОУ

Місцезнаходження

65014 Одеська область
Товариство з обмеженою
Приморський м. Одеса
вiдповiдальнiстю
31851107
провулок Сабанський, 4-А,
"Капiтал"
оф.1
Серія, номер, дата видачі
Прізвище, ім'я, по батькові
паспорта, найменування органу,
фізичної особи*
який видав паспорт**

Кількість
акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

1685600

98

98

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

Від загальної
кількості
голосуючих
акцій (у
відсотках)

Кількість
акцій
(штук)

Усього 1685600

98

98

Кількість за видами акцій
прості
іменні

1685600

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні

0

0

привілейо
-вані на
пред'явника
0

Кількість за видами акцій
прості
іменні
1685600

прості на привілейопред'явнивані
ка
іменні
0

0

Привілейо
-вані на
пред'явника
0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

20.04.2016
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ, ЩО РОЗГЛЯДАЛИСЬ НА ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ АКЦIОНЕРIВ
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх повноважень.
2. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв.
3. Звiт Директора Товариства про результати фiнансово - господарської дiяльностi Товариства у 2015 роцi.
Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора Товариства щодо оцiнки його дiяльностi
протягом 2015 року.
4. Звiт та висновок Ревiзора Товариства за пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi
Товариства у 2015 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства.
Затвердження висновку Ревiзора Товариства.
5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 р.
6. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2015 р. з урахуванням вимог, передбачених законом.
7. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як
одного року з дати прийняття рiшення, та надання вiдповiдних повноважень.
8. Затвердження звiту внутрiшнього аудитора.
9. Прийняття рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Обрання Ревiзора Товариства.
Затвердження умов цивiльно-правового договору з Ревiзором Товариства.
10. Визначення основних напрямiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого наказом Виконавчого органу
Товариства, не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
ПО ВСIМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI ОДНОГОЛОСНО.

Вид загальних зборів

Чергові

Позачергові
X

23.11.2016
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Проведення позачергових загальних зборiв iнiцiював виконавчий орган.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРIВ:
Питання № 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення їх
повноважень.
Питання № 2. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних
зборах акцiонерiв Товариства.
Питання № 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення загальних зборiв.
Питання № 4. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї, надання
повноважень щодо пiдписання та державної реєстрацiї Статуту Товариства у новiй редакцiї.
Питання № 5. Внесення змiн до Положень Товариства "Про загальнi збори", "Про Директора" та "Про
Ревiзора" шляхом викладення їх у новiй редакцiї.
Пропозицiй щодо перелiку питань порядку денного, затвердженого наказом Виконавчого органу
Товариства, не надходило. Змiни до порядку денного не вносились.
Результати розгляду питань порядку денного:
ПО ВСIМ ПИТАННЯМ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РIШЕННЯ ПРИЙНЯТI ОДНОГОЛОСНО.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

29.04.2009

120/1/09

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000056071

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

10.00

1720000

17200000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Цiннi папери Емiтента на органiзацiйно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цiнних паперiв до лiстингу Емiтентом не надавались. Обiг цiнних
паперiв Емiтента здiйснюється лише на внутрiшньому ринку України. Мета емiсiї - Збiльшення залучення iнвестицiй для поповнення обiгових коштiв, для
подальшого технiчного та соцiального розвитку пiдприємства, а також для збiльшення статутного капiталу товариства. Розмiщення цiнних паперiв вiдбувається
серед акцiонерiв Товариства. Протягом звiтного перiоду додаткової емiсiї не здiйснювалось.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента ( за залишковою вартістю )

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
19.000
13.000

Орендовані основні
засоби (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
0.000
0.000

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
19.000
13.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

6.000

3.000

0.000

0.000

6.000

3.000

- транспортні засоби

5.000

3.000

0.000

0.000

5.000

3.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

8.000

7.000

0.000

0.000

8.000

7.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

19.000

13.000

0.000

0.000

19.000

13.000

Пояснення : : Термiни користування основними засобами : машини та обладнання - від
5 до 12 років. , транспортнi засоби -12 років, iншi основнi засоби - від 5 до 12
років.
Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв
здiйснюється за iх цiльовим призначенням для здiйснення дiяльностi у сферi
страхування .
Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 437,0 тис.грн.,
ступiнь зносу основних засобiв 97 %.,
ступiнь їх використання в середньому 90 %,
сума нарахованого зносу за рiк - 6,0 тис.грн., на кiнець звiтного року - 424,0
Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх зносом.
Обмежень на використання майна Емiтента немає.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника (тис.грн.)

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

50698

45673

Статутний капітал (тис.грн.)

17200

17200

17200
17200
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР
Опис
(Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом
Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів
проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати
майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних
виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Розрахункова вартість чистих активів(50698.000 тис.грн. ) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу(17200.000 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець
року.

3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов’язань

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
Х
Х

Дата
погашення

Кредити банку, у тому числі :
Х
0.00
Х
Зобов'язання за цінними паперами
Х
0.00
Х
у тому числі за облігаціями (за кожним
Х
0.00
Х
випуском) :
за іпотечними цінними паперами (за кожним
Х
0.00
Х
Х
власним випуском):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
Х
0.00
Х
Х
випуском):
За векселями (всього)
Х
0.00
Х
Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за
Х
0.00
Х
Х
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
0.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податкові зобов'язання
Х
1128.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання
Х
16930.00
Х
Х
Усього зобов'язань
Х
18058.00
Х
Х
Опис Станом на 31.12.2016 зобов'язання Товариства збiльшились на 679 тис. грн. до рiвня 18058 тис. грн.
Збiльшення зобов'язань вiдбулось за рахунок збiльшення величини резерву довгострокових зобов'язань,
та збiльшення поточних зобов'язань, а саме податкових зобов'язань.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

№
з/п

Дата прийняття
рішення

Гранична
сукупність
вартості
правочинів (тис.
грн.)

1

2

3

1

Опис

Вартість активів
емітента за даними
останньої річної
фінансової звітності
(тис. грн.)

Співвідношення граничної
сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними
останньої річної фінансової звітності
(у відсотках)

4

5

20.04.2016
50000.000
63052.000
79.29962600000
20.04.2016 року річними загальними зборами акціонерів ПрАТ СК "Теком-Життя" було прийнято рішення
про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів (Протокол № 1 від 20.04.2016
р.):
Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання договорів позики (кредиту),
депозиту (банківського вкладу), інших відносин з банківськими установами; щодо відчуження та/або
придбання товарно-матеріальних цінностей (у т.ч. основних засобів); страхування, перестрахування.
Гранична сукупність вартості правочинів: 50 000 тис.грн. Вартість активів емітента за даними останньої
річної фінансової звітності: 63 052 тис.грн. Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до
вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 79,2996 %.
Загальна кількість голосуючих акцій - 1 720 000 шт.; кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для
участі у загальних зборах - 1 720 000 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття
рішення - 1 720 000 шт.; кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення - 0 шт.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом періоду
Дата
Дата
оприлюднення
виникнення
повідомлення у
події
стрічці новин
1
2
20.04.2016
16.03.2016
20.04.2016
21.04.2016
23.11.2016
07.11.2016

Вид інформації
3
Відомості про проведення загальних зборів
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про проведення загальних зборів

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

1
2
3

Рік
2014
2015
2016

Кількість зборів, усього
1
2
2

У тому числі позачергових
0
1
1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
д/н

Ні

X
X
X

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

Ні
X
X

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

Ні
X

X
X

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
(ревізора)
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
д/н

Ні
X
X

X
X
X
X
X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
(осіб)
0
0
0
0
0
0

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

0
0

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0
Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства
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)
Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства
У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Ні
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства

Ні
X
X
X
X

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Так
Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X
Знання у сфері фінансів і менеджменту
X
Особисті якості (чесність, відповідальність)
X
Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть) Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства

X
X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) Наглядова рада не передбачена Статутом Товариства
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 0 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися 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?

Визначення основних напрямів діяльності
(стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або
балансу, або бюджету
Обрання та припинення повноважень голови та
членів виконавчого органу
Обрання та припинення повноважень голови та
членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови та
членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та
членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та
членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів виконавчого
органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує
конфлікт інтересів

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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 ) Так

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

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)
Положення про Службу внутрiшнього аудиту

Ні
X

X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного
товариства?
Публікується у
Інформація
Документи
Інформація
пресі,
Копії
розміщуєтьс
надаються для
розповсюд
оприлюднюється в
документів я на власній
ознайомлення
жується на
загальнодоступній
надаються
інтернет
безпосередньо
загальних
базі НКЦПФР про
на запит
торінці
в акціонерному
зборах
ринок цінних
акціонера акціонерного
товаристві
паперів
товариства
Фінансова звітність,
Так
Так
Так
Так
Так
результати діяльності
Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
Ні
Так
Ні
Ні
Так
більше статутного капіталу
Інформація про склад органів
Так
Так
Так
Так
Так
управління товариства
Статут та внутрішні
Так
Ні
Так
Так
Ні
документи
Протоколи загальних зборів
Ні
Ні
Так
Так
Ні
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових
Ні
Ні
Ні
Ні
Ні
осіб акціонерного товариства
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів
фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства
зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Ні
Не проводились взагалі
X
Менше ніж раз на рік
X
Раз на рік
X
Частіше ніж раз на рік
X
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
Виконавчий орган
Інше (запишіть)
д/н

Ні
X
X

X

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
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
змін не було

X
X
X

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

Ревізійна комісія ( ревізор )
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X

X
X
X

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

З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням виконавчого органу
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
Інше (запишіть) д/н

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X
X
X
X
X

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 наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) 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: Кодексу корпоративного управлiння немає
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: Кодексу корпоративного управлiння немає
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.
Кодексу корпоративного управлiння немає

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Мета провадження дiяльностi ПрАТ СК "Теком-Життя" - одержання прибутку шляхом надання послуг по
забезпеченню страхового захисту життя громадян України, iноземних громадян та осiб без громадянства в
тому числi здiйснення страхування життя i всiх видiв пенсiйного страхування працiвникiв юридичних осiб, та
здiйснення фiнансової дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством та Статутом ПрАТ СК "ТекомЖиття".
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 зміну їх складу за рік.
Власник iстотної участi - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Капiтал" (65014, м. Одеса, провулок
Сабанський, буд.4-А, оф.1, код ЄДРПОУ 31851107).
Особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою: учасник ТОВ "Капiтал" - Компанiя "ЕССЕТ
IНВЕСТ IНК" (Ненсi Вiтiкер, Хаус,7 Олд Стрiт, Розо, Спiвдружнiсть Домiнiки); учасник Компанiї "ЕССЕТ
IНВЕСТ IНК" - фiзична особа Мiллiса Лiверпул.
Власники iстотної участi (в тому числi особи, що здiйснюють контроль за фiнансовою установою)
вiдповiдають встановленим законодавством вимогам, змiна їх складу за рiк - не вiдбувалась.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди
фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення виконавчим органом фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння
шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг - вiдсутнi (не має). Факти порушення членами
наглядової ради фiнансової установи внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй
установi або споживачам фiнансових послуг - вiдсутнi (не має), оскiльки Статутом ПрАТ СК "Теком-Життя"
утворення Наглядової ради не передбачено.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової
установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність
таких заходів.
Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до
виконавчого органу - вiдсутнi. Заходи впливу, застосованi протягом року органами державної влади до членiв
наглядової ради - вiдсутнi, оскiльки Статутом ПрАТ СК "Теком-Життя" утворення Наглядової ради не
передбачено.
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками розроблена страховиком, здiйснюється та реалiзовується у вiдповiдностi вимог
чинного законодавства України. Це постiйний, динамiчний та безперервний процес, направлений на
реалiзацiю наступних задач: створення бази для прийняття рiшень та стратегiчного планування; забезпечення
процесу управлiння ризиками (своєчасна iдентифiкацiя, оцiнка, аналiз, монiторинг, контроль досягнення
поставлених завдань); пiдвищення ефективностi використання та розподiлу ресурсiв; запобiгання втрат та
збиткiв. Система управлiння ризиками страховика є розподiленою, тобто кожен працiвник страховика несе
вiдповiдальнiсть за ризики, пов'язаними з його обов'язками.
Страховик здiйснює управлiння ризиками в ходi постiйного процесу iдентифiкацiї, оцiнки та монiторингу, а
також за допомогою встановлення лiмiтiв ризику та iнших засобiв внутрiшнього контролю. Страховиком була
розроблена система управлiння ризиками, зокрема, система оцiнки ризикiв за ймовiрнiстю виникнення та
система оцiнки ризикiв за ступенем впливу. Затверджено перелiк (реєстр) ризикiв та загроз, що можуть
вплинути на досягнення страховиком поставлених завдань на вiдповiдний перiод. Затверджено Стратегiю
управлiння ризиками страховика - заходи для мiнiмiзацiї не фiнансових та оптимiзацiї фiнансових ризикiв. В
своїй дiяльностi страховик стикається з наступними ризиками: ризики, пов'язанi зi страховою дiяльнiстю
(ризик несплати чергових страхових платежiв, ризик дострокових розiрвань договорiв, ризик цiноутворення),
ринковi ризики (ризик процентних ставок), операцiйнi ризики (ризик витрат), ризик дефолту контрагента
(банку, перестраховiка).
6. Вкажіть інформацію щодо результатів 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.

На виконання вимог Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринку фiнансових
послуг" у 2012 роцi була створена Служба внутрiшнього аудиту та обрано внутрiшнього аудитора, яка
функцiонувала протягом 2016 року. Служба внутрiшнього аудиту дiє на пiдставi вiдповiдного Положення, яке
визначає та регламентує порядок її створення i органiзацiю роботи. Протягом 2016 року у вiдповiдностi з
даним Положенням, Служба внутрiшнього аудиту виконувала свої основнi завдання та функцiї, у тому числi:
перевiрка та оцiнювання внутрiшнього контролю, монiторинг функцiонування внутрiшнього контролю та
надання рекомендацiй з його вдосконалення; перевiрка фiнансової та господарської iнформацiї, в тому числi
звiтностi; перевiрка законностi проведення фiнансових та iнших господарських операцiй; перевiрка та
оцiнювання повноти, своєчасностi та достовiрностi фiнансової та iншої звiтностi; перевiрка дотримання
законiв, нормативних актiв та iнших зовнiшнiх документiв, що встановлюють вимоги до дiяльностi; перевiрка
дотримання прийнятої полiтики, внутрiшнiх положень та iнших внутрiшнiх вимог; оцiнювання ефективностi
виконання виконавчим органом та працiвниками покладених на них обов'язкiв та надання рекомендацiй щодо
її пiдвищення.
Данi, зазначенi в примiтках до фiнансової звiтностi вiдповiдно до положень (стандартiв)
бухгалтерського облiку, подано (додаються) до рiчної звiтностi ПрАТ СК "Теком-Життя".
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті
фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи
розмiр, вiдсутнi (не здiйснювалось).

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвля-продаж активiв протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи
розмiр, не здiйснювалась, у зв'язку з чим, оцiнка активiв не складалась.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого
об'єднання, протягом звiтного 2016 року - не проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Використаних рекомендацiй органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку - немає, з пiдстав їх вiдсутнi
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного
протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).
Зовнiшнього аудитора наглядової ради фiнансової установи, призначеного протягом року - немає, оскiльки
утворення Наглядової ради Статутом ПрАТ СК "Теком-Життя" не передбачено. У 2013 роцi вiдповiдно до
компетенцiї виконавчого органу укладено договiр на надання аудиторських послуг з ТОВ "АФ "ПКФ Аудитфiнанси", код за ЄДРПОУ 34619277, мiсцезнаходження: 01054, м.Київ, О.Гончара, 41 (лiт. "А"), 3 поверх.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
Загальний стаж аудиторської дiяльностi зовнiшнього аудитора - 10 рокiв.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Кiлькiсть рокiв, протягом яких зовнiшнiй аудитор надає аудиторськi послуги страховику - 4 роки.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Iншi аудиторськi послуги зовнiшнiм аудитором страховику протягом року не надавалися
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього
аудитора;

Випадки виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора вiдсутнi.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
Ротацiя аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв: до 2013 року аудитором
страховика було АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВ; з 2013 рiку аудитором фiнансової установи є ТОВ "АФ
"ПКФ Аудит-фiнанси".
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.
Стягнення Аудиторською палатою до аудитора протягом року - не застосовувалися; факти подання
недостовiрної звiтностi ПрАТ СК "Теком-Життя", що пiдтверджена аудиторським висновком, виявленi
органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг - вiдсутнi.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
У фiнансовiй установi наявний механiзм розгляду скарг;
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Прiзвище, iм'я та по батьковi працiвника фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги Директор - Башилова Оксана Анатолiївна
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
Скарг протягом року стосовно надання фiнансових послуг страховиком - не надходило.

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Протягом 2016 року позовiв на розглядi у судах стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою
установою не перебувало

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ
Середня кількість працівників 14
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 65005 Одеська область Малиновський м.Одеса вул. Михайлiвська,
44, т.0487889173
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2017

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
32509024
5110137300
230

за КВЕД

65.11

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2016 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
31.12.2011
47
1000
41
33

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

183
142
-19
437
418
---

188
155
-13
437
424
---

1030

--

--

інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1035
1040
1045
1090
1095

24459
---24519

25120
---25166

1100

--

--

1110

--

--

1125

23

102

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов'язань

1135
1136

---

---

1140

38

613

1155
1160
1165
1167
1170
1180

34
1510
36897
36897
-31

63
5
42770
42770
-37

1181

31

37

Інші оборотні активи
Усього за розділом II

1190
1195

-38533

-43590

134
87
-57
413
356
----

24459
---24563
22
----

---33
5660
24803
24803
-109
109

-30627

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

1200

--

--

1300

63052

68756

-55190

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

17200

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--2580
25893
--45673

--2580
30918
--50698

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов'язань

1510
1515
1520
1521
1525
1530

--130
130
-16330

--152
152
-16776

1531

16330

16654

Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1595

16460

16928

1600

--

--

1610

--

--

товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1615
1620
1621
1625
1630

2
916
916
---

2
1128
1128
---

1635

1

--

1660
1665
1690
1695

---919

---1130

1700

--

--

Баланс

1900

63052

68756

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Директор

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
17200
17200

--128
128
-21735
21735

21863
--

--

________________

Башилова Оксана Анатоліївна

(підпис)

Головний бухгалтер

--2580
13500
--33280
--

________________
(підпис)

Змієвська Наталія Іванівна

-47
47
------47
--

55190

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
32509024

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2016 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

--

--

2010
2011
2012

1758
1841
(83)

1645
1709
(64)

2050

(--)

(--)

2070

2550

6069

2090

--

--

2095

(792)

(4424)

2105

-318

2037

2110
2111
2120
2130
2150
2180

-122
-122
53
(2370)
(49)
(--)

--67
(1533)
(8)
(5696)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(3598)
-5925
3826
(--)
(--)
(--)

(9557)
-5120
9684
(--)
(--)
(127)

2290

6153

5120

2295
2300

(--)
-1128

(--)
-916

2305

--

--

2350

5025

4204

2355

(--)

(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття
1
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

2445
2450

---

---

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2455

--

--

2460
2465

-5025

-4204

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
8
941
198
19
3803
4969

За аналогічний
період попереднього
року
4
4
794
276
25
12207
13306

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію

Директор

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
1720000
1720000
2.92151160

За аналогічний
період попереднього
року
4
1720000
1720000
2.44418600

2615

2.92151160

2.44418600

2650

--

--

Башилова Оксана Анатоліївна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Змієвська Наталія Іванівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СТРАХОВА
КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"

за ЄДРПОУ

2017

Коди
01
01
32509024

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2016 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від операційної оренди
Надходження від страхових премій
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Зобов'язання з інших податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

--

--

3005
3006
3010

----

----

3025

397

125

3040
3050
3095

12
1721
53

12
1692
67

3100

(1260)

(450)

3105
3110
3115
3116
3118

(727)
(195)
(1356)
(916)
(440)

(616)
(314)
(1079)
(468)
(611)

3150

(2390)

(5683)

3190
3195

(--)
-3745

(30)
-6276

3200

1501

4266

3205

--

--

3215

4954

4957

3220
3225
3250

----

----

3255

(--)

(4200)

3260
3270
3290
3295

(5)
(--)
(--)
6450

(4)
(--)
(--)
5019

3300

--

--

3305
3340

---

---

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
-2705
36897
3168
42770

-(--)
(--)
--1257
34143
4011
36897

Директор

________________

Башилова Оксана Анатолiївна

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Змiєвська Наталiя Iванiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"

2017

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
32509024

Звіт про власний капітал
за 2016 рік
Форма № 4

Стаття

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток)
за звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
(дивіденди)
Спрямування прибутку до
зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Внески учасників : Внески
до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу : Викуп
акцій (часток)
Перепродаж викуплених
акцій (часток)
Анулювання викуплених
акцій (часток)
Вилучення частки в
капіталі
Інші зміни в капіталі
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

Директор

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
17200
--2580
25893
---

Всього

10
45673

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

17200

--

--

2580

25893

--

--

45673

4100

--

--

--

--

5025

--

--

5025

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--17200

----

----

--2580

-5025
30918

----

----

-5025
50698

________________

Башилова Оксана Анатолiївна

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Змiєвська Наталiя Iванiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ТЕКОМ-ЖИТТЯ"

ТОВАРИСТВО

Звiт за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2016 року
Змiст
ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
2
ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ ТА ЗБИТКИ 3
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ 4
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У КАПIТАЛI
5
ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ СК "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"
6
1.
Загальна iнформацiя
6
2.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi
6
3.
Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснює дiяльнiсть
6
4.
Зведена iнформацiя щодо найбiльш суттєвих положень облiкової полiтики 7
5.
Основнi облiковi оцiнки та припущення
21
6.
Управлiння страховими та фiнансовими ризиками 22
7.
Основнi засоби
30
8.
Нематерiальнi активи
31
9.
Фiнансовi iнвестицiї
31
10.
Iнвестицiї до погашення, дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти
31
11.
Дебiторська заборгованiсть
32
12.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
32
13.
Статутний капiтал 32
14.
Капiтал у дооцiнках та iншi фонди 32
15.
Зобов'язання зi страхової дiяльностi та активи перестрахування
32
16.
Забезпечення
33
17.
Податок на прибуток
33
18.
Чистi заробленi страховi премiї
34
19.
Iнвестицiйнi доходи
34
20.
Виплати за страховою дiяльнiстю
35
21.
Витрати на управлiння
35
22.
Iншi доходи та витрати 35
23.
Операцiйнi витрати за елементами
35
24.
Оренднi платежi
36
25.
Витрати на оплату працi 36
26.
Операцiї з пов'язаними особами
36
27.
Умовнi активи та зобов'язання 37
28.
Подiї пiсля дати балансу
37
29.
Узгодження фiнансової звiтностi
37
ЗВIТНIСТЬ, ЯКА ПIДГОТОВЛЕНА ВIДПОВIДНО ДО ВИМОГ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ УКРАЇНИ
37

ЗВIТ ПРО ФIНАНСОВИЙ СТАН
станом на 31 грудня 2016 року
При-мiтки
На 31.12.2016
На 31.12.2015
АКТИВИ
Грошовi кошти та їх еквiваленти
12
7 578 14 686
Iнвестицiї до погашення 10
35 192
22 211
Фiнансовi iнвестицiї доступнi для продажу 9
25 125
Дебiторська заборгованiсть
11
778
95
Частка перестраховикiв у страхових резервах
37
Основнi засоби
7
13
19
Нематерiальнi активи
8
33
41

25 969
31

Всього активи
68 756
63 052
КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Капiтал
Статутний капiтал 13
17 200
17 200
Iншi фонди 14
2 580 2 580
Нерозподiлений прибуток (накопичений збиток)
Всього капiтал
50 698
45 673
Зобов'язання
Страховi резерви 15
16 776
16 330
Короткострокова кредиторська заборгованiсть
Поточнi зобов'язання з податку на прибуток
17
Поточнi забезпечення
16
152
130
Всього зобов'язання
18 058
17 379
КАПIТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
68 756
63 052

Директор

Башилова Оксана Анатолiївна
(пiдпис)

30 918

25 893

2
3
1 128 916

___________________

Головний бухгалтер
Змiєвська Наталiя Iванiвна
___________________
(пiдпис)
Затверджено до випуску та пiдписано 27 лютого 2017 року
ЗВIТ ПРО СУКУПНI ДОХОДИ ТА ЗБИТКИ
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року
Показники
Примiтки Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року

31 грудня 2015 року

Страховi премiї
18
1 841 1 645
Страховi премiї, що переданi перестраховикам
(83)
Змiна страхових резервiв
15
(440) 2 037
Страховi виплати 20
(1 891)
(5 161)
Витрати по розiрванню договорiв страхування
20
(670) (908)
Частка страхових виплат, компенсована перестраховиками
11
Фiнансовий результат вiд страхової дiяльностi
(1 232)
(2 387)
Iншi операцiйнi доходи
53
79
Витрати на управлiння
21
(2 419)
(1 535)
Iншi операцiйнi витрати та витрати на маркетинг 23
(36)
Фiнансовий результат вiд операцiйної дiяльностi
(3 598)
(1 492)
Iнвестицiйнi доходи
19
9 750 9 126
Iншi доходи та витрати 22
1
(127)
Чистий прибуток до оподаткування
6 153 5 120
Витрати за податком на прибуток
18
(1 128)
(916)
ЧИСТИЙ ПРИБУТОК
5 025 4 204
СУКУПНИИ ДОХIД
5 025 4 204

Директор

Башилова Оксана Анатолiївна
(пiдпис)

___________________

Головний бухгалтер
Змiєвська Наталiя Iванiвна
___________________
(пiдпис)
Затверджено до випуску та пiдписано 27 лютого 2017 року
ЗВIТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТIВ
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року
Показники

Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 року
31 грудня 2015 року

Рух коштiв у результатi операцiйної дiяльностi
Надходження страхових премiй
1 721 1 692
Надходження вiд операцiйної оренди
12
12

Надходження вiд вiдсоткiв за залишками коштiв на поточних рахунках
125
Iншi надходження
53
67
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами
(2 390)
683)
Витрачання на оплату працi
(727) (616)
Витрачання на оплату внескiв на соцiальнi заходи
(195) (314)
Витрачання на оплату податку на прибуток
(916) (468)
Витрачання на оплату зобов'язань з податкiв i зборiв
(1 079)
Витрачання на оплату iнших податкiв i зборiв
(440) (611)
Витрачання на оплату товарiв, робiт, послуг
(1 260)
(450)
Iншi витрачання
(30)
Чистий рух вiд операцiйної дiяльностi
(3 745)
(6 276)
Рух коштiв у результатi iнвестицiйної дiяльностi
Надходження вiд вiдсоткiв за депозитами
4 954 4 957
Надходження вiд отриманих дивiдендiв
Надходження вiд реалiзацiї фiнансових iнвестицiй
1 501 4 266
Витрачання на придбання фiнансових iнвестицiй
(4 200)
Придбання основних засобiв
(5)
(4)
Розмiщення та повернення депозитiв
(12 981)
3 674
Чистий рух вiд iнвестицiйної дiяльностi
(6 531)
8 693
Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод
(10 276)
2 417
Залишок коштiв на початок року
14 686
8 258
Вплив змiн валютних курсiв на залишок коштiв
3 168 4 011
Залишок коштiв на кiнець року
7 578 14 686
Директор

Башилова Оксана Анатолiївна
(пiдпис)

397
(5

___________________

Головний бухгалтер
Змiєвська Наталiя Iванiвна
___________________
(пiдпис)
Затверджено до випуску та пiдписано 27 лютого 2017 року
ЗВIТ ПРО ЗМIНИ У КАПIТАЛI
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2016 року
Показники
Примiтки
(накопичений збиток)

Статутний капiтал Iншi фонди
Всього капiтал

Залишок на 31.12.2014 року

13, 14

17 200

Нерозподiлений прибуток
2 580 21 689

41 469

Сукупний дохiд за рiк
4 204
Всього змiни капiталу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2015 року
4 204 4 204
Залишок на 31 грудня 2015 року
673

13, 14

17 200

2 580 25 893

45

Сукупний дохiд за рiк
5 025
Всього змiни капiталу за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
5 025 5 025
Залишок на 31 грудня 2016 року
698

Директор

13, 14

Башилова Оксана Анатолiївна
(пiдпис)

17 200

2 580 30 918

___________________

Головний бухгалтер
Змiєвська Наталiя Iванiвна
___________________
(пiдпис)
Затверджено до випуску та пiдписано 27 лютого 2017 року

ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ПрАТ СК "ТЕКОМ-ЖИТТЯ"
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1.

Загальна iнформацiя

Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя "Теком-Життя" (далi - "Страхова
компанiя") зареєстрована в Українi та є резидентом України. Страхова компанiя є
акцiонерним товариством. СК "Теком-Життя" була зареєстрована 27 травня 2003 року.
Основна дiяльнiсть. Основна дiяльнiсть Страхової компанiї є страхування життя.
Страхова компанiя була заснована у формi акцiонерного товариства у 2003 роцi.
Мiсцезнаходження: 65005, Одеська область, Малиновський р-н, м.Одеса, вул.
Михайлiвська, 44
Мiжмiський код, телефон та факс: +38(048)788 91 73
Сайт: http://www.tig-life.com Електронна поштова адреса: office@tig-life.com
Страхова компанiя здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно до лiцензiї на Добровiльне
страхування життя
№ АЕ 198711 вiд 24.05.2013 року
СК "ТЕКОМ-Життя" є членом Лiги Страхових органiзацiй України.
Компанiя здiйснює страхування життя за наступними категорiями:
За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою
визначеного договором пенсiйного вiку
За iншими договорами накопичувального страхування
За договорами страхування життя лише на випадок смертi
За iншими договорами страхування життя
Переважна бiльшiсть страхових полiсiв Страхової компанiї мiстить бiльше нiж один
страховий ризик.
2.

Основа пiдготовки фiнансової звiтностi

Заява про вiдповiднiсть
Зазначена фiнансова звiтнiсть була пiдготована у вiдповiдностi з Мiжнародними
стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ), виданими Радою з мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО).
При пiдготовцi даної фiнансової звiтностi керiвництво 'рунтувалося на своєму
кращому знаннi розумiннi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та
iнтерпретацiй, фактiв i обставин, якi могли вплинути на цю фiнансову звiтнiсть,
якi були випущенi та вступили в силу на момент пiдготовки цiєї фiнансової
звiтностi.
Основа облiку
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi припущення, що Компанiя є
органiзацiєю, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у
найближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають намiр розвивати дiяльнiсть
Компанiї в Українi. На думку керiвництва, застосування припущення щодо здатностi
Компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi є адекватним,
враховуючи належний рiвень достатностi капiталу та зобов'язання акцiонерiв
надавати пiдтримку Компанiї.
Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної вартостi, за
виключенням оцiнки фiнансових iнструментiв за справедливою вартiстю (згiдно МСБО
39 "Фiнансовi iнструменти: Визнання та оцiнка"), та страхових зобов'язань (Згiдно
МСФЗ 4 "Страховi контракти"). Основнi принципи облiкової полiтики, що
використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi
принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi,
якщо не зазначено iнше.
Дана фiнансова звiтнiсть представлена в нацiональнiй валютi України, у тисячах
українських гривень.
3.
Економiчне середовище, в якому Компанiя здiйснює дiяльнiсть
Дiяльнiсть Компанiї здiйснюється на територiї України. У зв'язку з анексiєю
Автономної республiки Крим, проведенням антитерористичної операцiї на сходi
України полiтична та економiчна ситуацiя в Українi була вкрай нестабiльною у 2014
та 2015 роцi та продовжує залишатися непередбаченою у 2016 роцi. Це призвело також
до спаду валового внутрiшнього продукту, суттєвої девальвацiя нацiональної валюти
по вiдношенню до основних валют, нестабiльностi фондового ринку, погiршення
лiквiдностi банкiвського сектору, збiльшення безробiття.
Полiтичнi змiни призводять до змiн у законодавчiй, податковiй, регуляторнiй основi
дiяльностi компанiй в Українi.
Майбутня стабiльнiсть економiки в значнiй мiрi залежить вiд успiшностi реформ та
ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, що будуть
здiйснюватися урядом країни.

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 рокiв Компанiя не мала нерухомостi та iнших
активiв, що розташованi на територiї Автономної республiки Крим та у Луганськiй
та Донецькiй областях.
Компанiя постiйно стежить за поточним станом подiй, змiною законодавства i вживає
всiх необхiдних заходiв з метою пiдтримання сталої дiяльностi Компанiї. Вплив
кризи на результати дiяльностi та фiнансовий стан Компанiї не може бути належним
чином оцiнений зараз, однак у майбутньому вiн може досягти суттєвого рiвня.
4.

Зведена iнформацiя щодо найбiльш суттєвих положень облiкової полiтики

Основа подання iнформацiї. Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) на основi принципу iсторичної
вартостi, з коригуваннями на початкове визнання фiнансових iнструментiв за
справедливою вартiстю та переоцiнку фiнансових активiв для подальшого продажу i
фiнансових iнструментiв, що облiковуються за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат. Основнi принципи облiкової полiтики, що
використовувались у ходi пiдготовки цiєї фiнансової звiтностi, наведено далi. Цi
принципи застосовувались послiдовно вiдносно всiх перiодiв, поданих у звiтностi,
якщо не зазначено iнше.
Безперервно дiюче пiдприємство. Керiвництво пiдготувало цю фiнансову звiтнiсть
вiдповiдно до принципу подальшого безперервного функцiонування.
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв. Страхова компанiя визнає фiнансовi
активи та зобов'язання у своєму балансi тодi, коли вона стає стороною контрактних
зобов'язань стосовно даного iнструменту. Операцiї з придбання та реалiзацiї
фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанням облiку за датою
розрахунку.
Фiнансовi iнструменти за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат, спочатку визнаються за справедливою вартiстю. Всi iншi
фiнансовi iнструменти спочатку визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати,
понесенi на здiйснення операцiї. Найкращим пiдтвердженням справедливої вартостi
при початковому визнаннi є цiна угоди. Прибуток або збиток при початковому
визнаннi визнається лише у тому випадку, якщо iснує рiзниця мiж справедливою
вартiстю та цiною угоди, пiдтвердженням якої можуть бути iншi поточнi угоди з тим
самим фiнансовим iнструментом, що спостерiгаються на ринку, або методики оцiнки,
якi у якостi базових даних використовують лише данi з вiдкритих ринкiв.
Витрати на проведення операцiї - це притаманнi витрати, що безпосередньо пов'язанi
iз придбанням, випуском або вибуттям фiнансового iнструмента. Притаманнi витрати це витрати, що не були б понесенi, якби операцiя не здiйснювалась. Витрати на
проведення операцiї включають виплати та комiсiйнi, сплаченi агентам (у тому числi
працiвникам, якi виступають у якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам та
дилерам; збори, якi сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також
податки та збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на
проведення операцiї не включають премiй або дисконтiв за борговими зобов'язаннями,
витрат на фiнансування, внутрiшнiх адмiнiстративних витрат чи витрат на
зберiгання.
Облiкова полiтика для подальшої переоцiнки даних статей розкривається нижче у
вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Фiнансовi активи. Фiнансовi активи класифiкуються на такi категорiї:
Фiнансовi активи, що облiковуються за справедливою вартiстю змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат,
Фiнансовi активи в наявностi для продажу,
Кредити та дебiторська заборгованiсть,
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення.
Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат. Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на
фiнансовий результат, - це фiнансовi активи, що при початковому визнаннi
безвiдклично вiдносяться до цiєї категорiї. Керiвництво вiдносить цiннi папери до
цiєї категорiї лише у тому випадку, якщо (а) така класифiкацiя призводить до
усунення або суттєвого зменшення невiдповiдностi в облiку, що виникає у результатi
оцiнки активiв чи зобов'язань або визнання прибуткiв та збиткiв, пов'язаних з цими
активами та зобов'язаннями, iз використанням рiзних методик оцiнки; або (б) група
фiнансових активiв, фiнансових зобов'язань або обидвi групи i оцiнює результати
операцiй з фiнансовими активами та фiнансовими зобов'язаннями на основi
справедливої вартостi згiдно з задокументованою стратегiєю управлiння ризиками або

iнвестицiйною стратегiєю; iнформацiя, пiдготовлена на основi справедливої
вартостi, регулярно подається та аналiзується управлiнським персоналом.
Цiннi папери за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат, облiковуються за справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть - це ринкова оцiнка, а не оцiнка з урахуванням специфiки
суб'єкта господарювання. Для деяких активiв та зобов'язань може бути ринкова
iнформацiя або ринковi операцiї, iнформацiя про якi є вiдкритою. Для iнших активiв
та зобов'язань може не бути ринкової iнформацiї або ринкових операцiй, iнформацiя
про якi є вiдкритою. Проте мета оцiнки справедливої вартостi в обох випадках
однакова - визначити цiну, за якою вiдбувалася б звичайна операцiя продажу активу
чи передачi зобов'язання мiж учасниками ринку на дату оцiнки за нинiшнiх ринкових
умов (тобто, вихiдну цiну на дату оцiнки з точки зору учасника ринку, який утримує
актив або має зобов'язання).
Для визначення справедливої вартостi певних фiнансових iнструментiв, щодо яких
вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi
методики оцiнки, як модель дисконтування грошових потокiв, оцiночнi моделi, що
базуються на даних про останнi угоди, здiйсненi мiж непов'язаними сторонами, або
аналiз фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування. Застосування методик оцiнки
може вимагати припущень, що не пiдкрiпленi ринковими даними. У цiй фiнансовiй
звiтностi iнформацiя розкривається у тих випадках, коли замiна будь-якого такого
припущення можливим альтернативним варiантом може призвести до суттєвої змiни суми
прибутку, доходiв, загальної суми активiв чи зобов'язань.
Проценти, заробленi за цiнними паперами за справедливою вартiстю, змiни якої
вiдносяться на фiнансовий результат, розраховуються з використанням методу
ефективної процентної ставки i показуються у прибутку чи збитку за рiк як
процентний дохiд. Дивiденди включаються до дивiдендного доходу у складi iншого
операцiйного доходу в момент встановлення права компанiї на одержання виплати
дивiдендiв i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi iншi елементи змiн
справедливої вартостi та прибуток або збиток вiд припинення визнання,
облiковуються у прибутку чи збитку за рiк як прибуток за вирахуванням збиткiв вiд
цiнних паперiв за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий
результат, за перiод, в якому вiн виникає.
Кредити та дебiторська заборгованiсть - є непохiдними фiнансовими iнструментами,
що мають фiксований термiн погашення i не мають котирувань на активному ринку. Цi
фiнансовi активи первiсно
визнаються за вартiстю, яка є справедливою вартiстю компенсацiї, сплаченої при
придбаннi фiнансових активiв, а в подальшому оцiнюються за амортизованою
собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотку, за вирахуванням будьякого збитку вiд знецiнення.
Фiнансовi активи, утримуванi до погашення - непохiднi фiнансовi активи з
фiксованими платежами, або платежами, якi пiдлягають визначенню, а також з
фiксованими строками погашення класифiкуються як такi, якi утримуються до
погашення, якщо Страхова компанiя має намiр та здатнiсть утримувати їх до
погашення. Пiсля первiсного визнання, фiнансовi активи, утримуванi до погашення,
оцiнюються амортизованою собiвартiстю з використанням методу ефективного вiдсотку,
за вирахуванням будь-якого збитку вiд знецiнення. Доходи та витрати вiдображаються
у фiнансовому результатi поточного перiоду в разi припинення визнання iнвестицiї
або знецiнення, а також у процесi амортизацiї.
Амортизована вартiсть - це вартiсть при початковому визнаннi фiнансового
iнструмента мiнус погашення основного боргу плюс нарахованi проценти, а для
фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення вартостi щодо понесених збиткiв вiд
знецiнення. Нарахованi проценти включають амортизацiю вiдстрочених витрат за
угодою при початковому визнаннi та будь-яких премiй або дисконту вiд суми
погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахованi
процентнi доходи та нарахованi процентнi витрати, в тому числi нарахований
купонний дохiд та амортизований дисконт або премiя (у тому числi комiсiї, якi
переносяться на наступнi перiоди при первiсному визнаннi, якщо такi є), не
вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей
звiту про фiнансовий стан.
Метод ефективної процентної ставки - це метод розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної

процентної ставки (ефективної процентної ставки) вiд балансової вартостi
iнструмента. Ефективна процентна ставка - це процентна ставка, за якою
розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (без урахування майбутнiх
збиткiв за кредитами) точно дисконтуються протягом очiкуваного термiну дiї
фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну до
чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна процентна ставка
використовується для дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою
ставкою до наступної дати змiни процентної ставки, за винятком премiї чи дисконту,
якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного
iнструмента, або iнших змiнних факторiв, якi не змiнюються залежно вiд ринкових
ставок. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну
дiї iнструмента. Розрахунок поточної вартостi включає всi комiсiйнi та виплати,
сплаченi або отриманi сторонами договору, що є невiд'ємною частиною ефективної
процентної ставки.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки
вiд знецiнення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх виникнення у
результатi однiєї або декiлькох подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулись пiсля
початкового визнання фiнансового активу i чинять вплив на суму або строки
оцiночних грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або групою
фiнансових активiв, якщо цi збитки можна достовiрно оцiнити. Якщо Страхова
компанiя визначає вiдсутнiсть об'єктивних ознак знецiнення для окремо оцiненого
фiнансового активу (незалежно вiд його суттєвостi), вiн вiдносить цей актив до
групи фiнансових активiв, що мають схожi характеристики кредитного ризику, та
здiйснює їх колективну оцiнку на предмет знецiнення. Основними факторами, якi
враховує Страхова компанiя при визначеннi знецiнення фiнансового активу, є його
прострочений статус та можливiсть реалiзацiї вiдповiдної застави, за її наявностi.
Нижче перелiченi iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть
об'єктивних ознак збитку вiд знецiнення:
позичальник/емiтент зазнає суттєвих фiнансових труднощiв,
порушення умов договору, якi пов'язанi з неможливiстю сплати вiдсоткiв або
основної суми платежiв,
зникнення умов для надання концесiї боржнику/емiтенту, за якими боржник
ранiше мав вiдповiднi права,
ймовiрнiсть банкрутства позичальника/емiтента,
зникнення активного ринку у зв'язку з фiнансовими труднощами
позичальника/емiтента,
суттєвi змiни, якi чинять негативний вплив на iнвестицiї в iнструменти
капiталу, пов'язанi з технологiчним, ринковим, економiчним або юридичним
середовищем, де емiтент здiйснює свою дiяльнiсть, та такi змiни свiдчать про те,
що iнвестицiї можуть не повернутися,
значне або тривале зменшення справедливої вартостi iнструментiв капiталу
нижче вартостi придбання.
Для цiлей колективної оцiнки на предмет знецiнення фiнансовi активи об'єднуються у
групи на основi схожих характеристик кредитного ризику. Цi характеристики
враховуються при визначеннi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв для групи таких
активiв та є iндикаторами спроможностi дебiтора сплатити суми заборгованостi
вiдповiдно до умов договору по активах, що оцiнюються.
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, що колективно оцiнюються на
предмет знецiнення, розраховуються на основi передбачених договорами грошових
потокiв вiд активiв та досвiд у керiвництва стосовно того, якою мiрою цi суми
стануть простроченими в результатi минулих збиткових подiй i якою мiрою такi
простроченi суми можна буде вiдшкодувати. Попереднiй досвiд коригується з
урахуванням iснуючих даних, що вiдображають вплив поточних умов, якi не впливали
на той перiод, на якому базується попереднiй досвiд збиткiв, та вилучається вплив
тих умов у попередньому перiодi, якi не iснують на даний момент.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою
вартiстю, переглядаються або iншим чином змiнюються в наслiдок фiнансових
труднощiв позичальника чи емiтента, знецiнення такого активу оцiнюється iз
використанням ефективної процентної ставки, яка застосовувалася до змiни його
умов.
Збитки вiд знецiнення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумi,
необхiднiй для зменшення балансової вартостi активу до поточної вартостi
очiкуваних грошових потокiв (без урахування майбутнiх, ще не понесених кредитних
збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною процентною ставкою для даного
активу. Розрахунок поточної вартостi оцiночних майбутнiх грошових потокiв

забезпеченого заставою фiнансового активу вiдображає грошовi потоки, що можуть
виникнути у результатi звернення стягнення на предмет застави за вирахуванням
витрат на отримання та продаж застави незалежно вiд ступеня ймовiрностi звернення
стягнення на предмет застави.
Якщо у наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення активу зменшується i це
зменшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка вiдбулась пiсля визнання
збитку вiд знецiнення (наприклад, через пiдвищення кредитного рейтингу дебiтора),
то визнаний ранiше збиток вiд знецiнення сторнується шляхом коригування рахунку
резерву. Сума зменшення вiдображається у прибутку чи збитку за рiк.
Активи, погашення яких не можливе, списуються за рахунок вiдповiдного резерву
збиткiв вiд знецiнення пiсля завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування
активу та пiсля визначення остаточної суми збитку. Повернення ранiше списаних сум
кредитується на рахунок вiдповiдного резерву збиткiв вiд знецiнення у прибутку чи
збитку за рiк.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу. Ця класифiкацiя включає
iнвестицiйнi цiннi папери, якi компанiя має намiр утримувати протягом
невизначеного часу i якi можуть бути проданi для покриття потреб лiквiдностi або
внаслiдок змiн процентних ставок, курсу обмiну або цiн акцiй. Страхова компанiя
здiйснює вiдповiдну класифiкацiю iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого
продажу у момент їх придбання.
Iнвестицiйнi цiннi папери для подальшого продажу облiковуються за справедливою
вартiстю. Процентнi доходи, заробленi по боргових цiнних паперах для подальшого
продажу, обчислюються за методом ефективної процентної ставки та вiдображаються у
прибутку чи збитку за рiк. Дивiденди по iнструментах капiталу для подальшого
продажу вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк в момент встановлення права
Компанiї на одержання виплат i якщо iснує ймовiрнiсть отримання дивiдендiв. Усi
iншi елементи змiни справедливої вартостi вiдображаються у складi iншого сукупного
доходу як вiдстроченi до моменту списання iнвестицiї або її знецiнення; при цьому
кумулятивний прибуток або збиток виключається зi складу капiталу та вiдноситься на
прибуток чи збиток за рiк.
Збитки вiд знецiнення визнаються у прибутку чи збитку за рiк по мiрi їх понесення
в результатi однiєї або кiлькох подiй ("збиткових подiй"), що вiдбулися пiсля
початкового визнання iнвестицiйних цiнних паперiв для подальшого продажу. Значне
або тривале зниження справедливої вартостi дольового цiнного паперу до рiвня,
нижчого за його первiсну вартiсть, є свiдченням того, що такий цiнний папiр
знецiнений. Накопичений збиток вiд знецiнення, що оцiнюється як рiзниця мiж
вартiстю придбання та поточною справедливою вартiстю мiнус будь-який збиток вiд
знецiнення активу, ранiше визнаний у прибутку чи збитку за рiк, вилучається з
iншого сукупного доходу та визнається у фiнансовому результатi. Збитки вiд
знецiнення iнструментiв капiталу через фiнансовий результат не сторнуються. Якщо в
наступному перiодi справедлива вартiсть боргового iнструменту для подальшого
продажу збiльшується i це збiльшення може бути об'єктивно вiднесене до подiї, яка
вiдбулась пiсля визнання збитку вiд знецiнення у прибутку чи збитку, то збиток вiд
знецiнення сторнується через прибуток чи збиток за рiк.
Припинення визнання фiнансових активiв. Страхова компанiя припиняє визнавати
фiнансовi активи, коли (а) активи погашенi або права на отримання грошових потокiв
вiд активiв iнакше втратили свою
чиннiсть, або (б) компанiя передала права на отримання грошових потокiв вiд
фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала в
основному всi ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням активами, або (ii)
компанiя не передала та не залишила в основному всi ризики та вигоди володiння,
але припинила здiйснювати контроль. Контроль вважається збереженим, якщо
контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив не пов'язанiй
сторонi без внесення додаткових обмежень на перепродаж.
Угоди про продаж та подальший викуп. Угоди про продаж та подальший викуп (угоди
"репо"), якi фактично забезпечують контрагенту доходнiсть кредитора, вважаються
операцiями забезпеченого фiнансування. Визнання цiнних паперiв, проданих
вiдповiдно до угод про продаж та подальший викуп, не припиняється. Цiннi папери у
звiтi про фiнансовий стан не рекласифiкуються, крiм випадкiв, коли їх одержувач
має договiрне або традицiйне право продати або передати цi цiннi папери в заставу.
В останньому випадку вони переводяться до категорiї дебiторської заборгованостi за
операцiями викупу.

Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою
активи, якi можна конвертувати у вiдому суму готiвки за першою вимогою i яким
притаманний незначний ризик змiни вартостi. Грошовi кошти та їх еквiваленти
включають залишки на рахунках в банках, якi не є обмеженими для використання та
всi розмiщення коштiв на депозитних рахункiв банкiв з первiсним строком погашення
не бiльше трьох мiсяцiв. Кошти, щодо яких iснують обмеження стосовно їх
використання протягом перiоду, який перевищує три мiсяцi, з моменту надання,
виключаються з грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти
облiковуються за амортизованою вартiстю.
Основнi засоби та нематерiальнi активи.
Основнi засоби пiсля первiсного визнання за собiвартiстю (будiвлi та споруди),
облiковуються за справедливою вартiстю на дату переоцiнки за вирахуванням
подальшого накопиченого зносу. Iншi групи основних засобiв та нематерiальних
активiв облiковуються за iсторичною собiвартiстю за мiнусом накопиченої
амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Амортизацiя об'єктiв примiщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання
розраховується лiнiйним методом з метою рiвномiрного зменшення первiсної вартостi
до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за наступними нормами:
Строки експлуатацiї (у роках)
Меблi та офiсне обладнання
5-12
Транспортнi засоби
5
Комп'ютери та обладнання
3-5
Полiпшення орендованих примiщень
протягом строку оренди
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це оцiночна сума, яку компанiя отримала б у
теперiшнiй момент вiд продажу цього активу, за мiнусом оцiночних витрат на продаж,
якби стан та строк експлуатацiї даного активу вiдповiдав строку експлуатацiї та
стану, якi цей актив матиме наприкiнцi строку корисного використання. Лiквiдацiйна
вартiсть активiв та строк їх корисного використання переглядаються та, за
необхiдностi, коригуються на кожну звiтну дату.
Витрати на ремонт та технiчне обслуговування визнаються витратами по мiрi їх
виникнення. Витрати на замiну значних компонентiв основних засобiв капiталiзуються
iз наступним списанням замiненого компоненту.
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду проводиться оцiнка наявностi ознак знецiнення
основних засобiв. При наявностi таких ознак, основнi засоби вiдображаються за
мiнусом збиткiв вiд знецiнення.
Прибуток або збитки вiд вибуття основних засобiв визначаються шляхом порiвняння
суми надходжень iз балансовою вартiстю та визнаються у прибутку чи збитку за рiк
(у складi iнших операцiйних доходiв або витрат).
Нематерiальнi активи Компанiї як мають, так i не мають кiнцевий термiн
використання та включають переважно капiталiзоване програмне забезпечення та
лiцензiї на основну дiяльнiсть.

Придбанi лiцензiї на комп'ютерне програмне забезпечення капiталiзуються на основi
витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацiю програмного
забезпечення.
Операцiйна оренда. У випадках, коли Страхова компанiя виступає орендарем в рамках
оренди, за якою всi ризики та вигоди, притаманнi володiнню активом, не передаються
орендодавцем компанiї, загальна сума орендних платежiв включається до прибутку або
збитку рiвними частинами протягом строку оренди.
Оренда, вбудована в iншi договори, вiдокремлюється, якщо (а) виконання договору
пов'язане з використанням конкретного активу або активiв та (б) договiр передбачає
передачу права на використання активу.
Якщо активи надаються в оперативну оренду, оренднi платежi, що пiдлягають
отриманню, визнаються як оренднi доходи рiвними частинами протягом строку оренди.
Iнвестицiйна нерухомiсть - це нерухомiсть, яка утримується для отримання орендного
доходу або для цiлей зростання вартостi капiталу, i яка не зайнята компанiєю.
Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно визнається за собiвартiстю, включаючи витрати на

операцiю, та у подальшому переоцiнюється на основi справедливої вартостi, яка
базується на ринковiй вартостi. Ринкова вартiсть iнвестицiйної нерухомостi, яка
належить компанiї, отримана зi звiтiв незалежних оцiнювачiв, якi мають визнану та
вiдповiдну професiйну квалiфiкацiю та мають релевантний досвiд у оцiнцi
нерухомостi вiдповiдного типу та у вiдповiднiй мiсцевостi.
Податки на прибуток. У цiй фiнансовiй звiтностi оподаткування показано вiдповiдно
до вимог законодавства України iз використанням податкових ставок та законодавчих
норм, якi дiяли або фактично були введенi в дiю станом на звiтну дату.
Витрати/(доходи) з податку на прибуток включають поточнi податки та вiдстрочене
оподаткування та вiдображаються у прибутку чи збитку за рiк, якщо тiльки вони не
мають бути вiдображенi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi
капiталу у зв'язку з тим, що вони стосуються операцiй, якi також вiдображенi у
цьому самому або iншому перiодi у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо
у складi капiталу.
Поточний податок - це сума, що, як очiкується, має бути сплачена податковим
органам або ними вiдшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збиткiв за
поточний та попереднi перiоди. Оподатковуваний прибуток або збиток базується на
оцiночних показниках, якщо фiнансова звiтнiсть ухвалюється до моменту подання
вiдповiдних податкових декларацiй. Iншi податки, за винятком податку на прибуток,
облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Оподатковуваний прибуток компанiй-резидентiв з страхування життя визначається як
сума страхових i перестрахувальних премiй, отриманих такими компанiями, який
зменшується на суми будь-яких страхових премiй, що пiдлягають сплатi такими
компанiями перестрахувальникам. Прибуток вiд дiяльностi з реалiзацiї договорiв
довгострокового страхування життя оподатковуються за нульовою ставкою. Доходи,
отриманi вiд реалiзацiї iнших, нiж довгостроковi договори страхування життя та
iнвестицiйний дохiд, отриманий вiд розмiщення коштiв резервiв страхування життя
оподатковуються за ставкою 3%.
Доходи вiд iнших видiв дiяльностi оподатковуються за ставкою 18% ( у 2014 - 18 %).
При визначеннi оподатковуваної суми, дохiд зменшується на витрати, пов'язанi з
такими видами дiяльностi.
Згiдно з прийнятими змiнами до Податкового кодексу України з 01.01.2015 року
вводиться змiшана система оподаткування, а саме оподаткування доходу страховика за
ставками 0% (3%) в залежностi вiд виду страхування, а також оподаткування податком
на прибуток за ставкою 18% на загальних пiдставах. При цьому нарахований
страховиком податок на дохiд зменшує фiнансовий результат до оподаткування такого
страховика
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань
вiдносно перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковою базою активiв та зобов'язань та їхньою балансовою вартiстю для цiлей
фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов'язання, як правило, визнаються у вiдношеннi до всiх
тимчасових рiзниць, якi збiльшують оподатковуваний прибуток, а вiдстроченi
податковi активи по тимчасових рiзницях, що зменшують оподатковувану базу, та
перенесенi податковi збитки вiдображаються лише тiєю мiрою, в якiй iснує
iмовiрнiсть отримання оподатковуваного прибутку, вiдносно якого можна буде
реалiзувати тимчасовi рiзницi.
Активи та зобов'язання з вiдстроченого оподаткування визначаються iз використанням
ставок оподаткування, якi введенi в дiю або практично були введенi в дiю станом на
звiтну дату i якi, як очiкується, застосовуватимуться у перiодi, коли будуть
сторнованi тимчасовi рiзницi або зарахованi перенесенi податковi збитки.
Вiдстрочений податок визнається у звiтi про фiнансовi результати за виключенням
випадкiв, коли вiн пов'язаний зi статтями, якi безпосередньо вiдносяться до статей
капiталу. У таких випадках вiдстрочений податок також визнається у складi
капiталу.
Акцiонерний капiтал. Зареєстрований капiтал вiдображає зафiксовану в установчих
документах загальну вартiсть активiв, якi є внеском учасникiв до капiталу
Компанiї. Перевищення справедливої вартостi внесених у капiтал сум над номiнальною
вартiстю випущених акцiй облiковується у складi капiталу як емiсiйний дохiд.

Перерахунок iноземної валюти. Функцiональною валютою компанiї є валюта первинного
економiчного середовища, в якому працює Страхова компанiя. Функцiональною валютою
та валютою подання компанiї є нацiональна валюта України - українська гривня.
Монетарнi активи i зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту компанiї за
офiцiйним обмiнним курсом НБУ на вiдповiдну звiтну дату. Доходи i збитки вiд
курсових рiзниць, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях i перерахунку
монетарних активiв i зобов'язань у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним
курсом НБУ на кiнець року, вiдображаються у фiнансовому результатi. Перерахунок за
курсами на кiнець року не застосовується до немонетарних позицiй, в тому числi
iнвестицiй до капiталу. Вплив змiн обмiнного курсу на справедливу вартiсть
дольових цiнних паперiв облiковується як частина прибутку або збитку вiд змiн
справедливої вартостi.
Станом на 31 грудня вiдповiдного року основнi курси обмiну, що застосовувались для
перерахунку сум в iноземнiй валютi, були такими:
31.12.2016, грн. 31.12.2015, грн.
1доларСША
27,190858
24,000667
1євро 28,422604

26,223129

Взаємозалiк. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням
до звiту про фiнансовий стан лише їхньої чистої суми здiйснюється лише тодi, коли
iснує юридично визначене право взаємозалiку визнаних сум i є намiр провести
розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та розрахуватися
за зобов'язанням.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування. Витрати на заробiтну плату, внески
до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування,
оплачуванi рiчнi вiдпустки та лiкарнянi, премiї, а також негрошовi винагороди
нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi послуги надавались працiвниками
Страхової компанiї. Страхова компанiя не має юридичного чи умовного зобов'язання
сплачувати пенсiйнi чи iншi платежi, окрiм платежiв по державнiй системi
соцiального страхування.
Страховi та iнвестицiйнi контракти - класифiкацiя.
Страхова компанiя укладає контракти, що передбачають приймання та передачу
страхових ризикiв або фiнансових ризикiв або обох видiв ризикiв. Компанiя
класифiкує договори страхування як страховi та iнвестицiйнi.
Страховими є контракти, якi передбачають прийняття однiєю стороною (страховиком)
суттєвого страхового ризику iншої сторони (власника страхового полiса),
погодившись надати компенсацiю власниковi страхового полiса, якщо визначена
непевна майбутня подiя (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового
полiса. Такi контракти можуть також передавати фiнансовий ризик. В якостi
загальної полiтики Страхова компанiя визнає значним страховим ризиком потенцiйне
зобов'язання по виплатi вiдшкодування у разi настання страхового випадку, що
принаймнi на 10% перевищує суму вiдшкодування, що пiдлягає виплатi у разi, якщо
страховий випадок не вiдбудеться.
Iнвестицiйними контрактами є договори, якi передають фiнансовi ризики без значного
страхового ризику. Фiнансовий ризик - це ризик можливих майбутнiх змiн однiєї або
кiлькох величин: ставки вiдсотка, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi
товари, валютного курсу, iндексу цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи
iндексу кредитоспроможностi або iншої змiнної величини, за умови, що у випадку не
фiнансової змiнної величини, ця змiнна не є характерною для сторони контракту.
Деякi з страхових та iнвестицiйних контрактiв мають умови дискрецiйної участi
(УДУ). Ця умова дає право на отримання, в додаток до гарантованих виплат,
додатковi виплати i бонуси:
а) якi, ймовiрно, становитимуть значну частину всiх контрактних виплат,
б) рiшення про суму або визначення часу яких за контрактом належить страховику,
в) за умовами контракту вони 'рунтуються на:
результатах операцiй за визначеним пулом контрактiв або за контрактом
визначеного типу,
реалiзованих або нереалiзованих доходах вiд iнвестицiй за визначеним пулом
активiв, утримуваних страховиком, або
прибутку чи збитку пiдприємства, фонду або iншого суб'єкта господарювання,
якi є iнiцiатором контракту.

Мiсцевi нормативнi акти та умови цих договорiв встановлюють основу для визначення
сум на якi додатковi дискрецiйнi виплати розраховуються (УДУ на право на
надлишковi доходи) та в рамках якого Страхова компанiя може здiйснювати розподiл в
частинах та в термiни виплат передбачених для утримувачiв контрактiв. Принаймнi
85% вiд надлишкового iнвестицiйного доходу може бути розподiлене на утримувачiв
контрактiв в цiлому (що може включати майбутнiх утримувачiв контрактiв); розмiр та
час виплат такого розподiлу конкретним утримувачам контрактiв є умовою
дискрецiйної участi Страхової компанiї; предметом рекомендацiй вiдповiдного
мiсцевого актуарiю.
Страховi контракти
Визнання та оцiнка
Страховi контракти класифiкуються у категорiї, в залежностi вiд тривалостi ризику
i чи є умови фiксованi. Страхова компанiя укладає договори страхування життя, якi
є як короткостроковими, так i довгостроковими. Так, серед таких контрактiв є
контракти на страхування довiчної пенсiї, з одночасним страхуванням ризику
настання iнвалiдностi або смертi, договори, якими передбачається досягнення особою
пенсiйного вiку, договори накопичувального страхування, договори страхування життя
лише на випадок смертi.
(I) Довгостроковi договори страхування з фiксованими i гарантованими умовами
Цi контракти застраховують подiї, пов'язанi з людським життям (наприклад, смерть
або дожиття) протягом тривалого термiну. Премiї визнаються в якостi доходу в
перiод коли вони пiдлягають оплатi утримувачем контракту. Премiї вiдображаються до
вирахування комiсiй.
Винагороди по страхуванню, вiдображаються як витрати в перiод коли вони були
понесенi.
Зобов'язання за винагородами по договору, якi, як очiкується, будуть понесенi в
майбутньому, вiдображається в перiодi коли страховi внески визнаються в облiку.
Зобов'язання визнаються як сума дисконтованої вартостi очiкуваних страхових
виплатi майбутнiх адмiнiстративних витрат, що безпосередньо пов'язанi з договором,
за вирахуванням дисконтованої вартостi очiкуваних теоретичних премiй, якi можуть
бути необхiднi для забезпечення майбутнiх страхових виплат та адмiнiстративних
видаткiв на пiдставi застосованих оцiночних припущень (оцiночнi премiї).
Зобов'язання базуються на припущеннях про смертнiсть, тривалiсть життя,
експлуатацiйнi витрати i доходи вiд iнвестицiй, якi склались на момент укладення
договору. Маржа для несприятливих вiдхилень включається до припущень.
Якщо договорами страхування передбачена одноразова премiя або обмежене число
платежiв премiй до сплати у значно коротшi перiоди в порiвняннi з перiодом,
протягом якого виплачується вiдшкодування, перевищення премiй, що пiдлягають
оплатi, над оцiночними премiями вiдстрочуються та визнаються як доходи пропорцiйнi
зменшенню iснуючого страхового ризику дiючого контракту або для дiючих ануїтетiв
пропорцiйнi зменшенню сум майбутнiх страхових виплат.
Зобов'язання перераховується на кiнець кожного звiтного перiоду з використанням
оцiночних припущень визначених на початку дiї контракту.
(II) Довгостроковi договори страхування без фiксованих умов з УДУ контракти про
частку участi у прибутку та унiверсальнi контракти страхування життя
Цi контракти застраховують подiї людського життя (наприклад, смерть або дожиття)
протягом тривалого термiну. Однак, страховi внески визнаються безпосередньо у
складi зобов'язань. Цi зобов'язання збiльшуються на проценти (у разi
унiверсального договору життя) або змiни iнвестицiйного прибутку (у випадку
контрактiв про частку участi у прибутку) i зменшується на суму адмiнiстративних
витрат по полiсу, витрат пов'язаних зi смертю та достроковим припиненням
страхового договору та будь-яких iнших виплат.
Зобов'язання за цими контрактами включають будь-якi суми, необхiднi для
компенсацiї Страховiй компанiї за послуги, якi будуть здiйснюватися протягом
майбутнiх перiодiв. Це вiдноситься до договорiв, де адмiнiстративнi витрати вищi в
першi роки, нiж в подальшi роки. Витрати у зв'язку зi смертю вiднiмаються в
кожному перiодi по договору страхування в сумi в якiй Страхова компанiя вважає
достатньою для покриття очiкуваних виплат по смертельним випадкам понад залишок по
контракту за кожен перiод; нiякi додатковi зобов'язання не визнаються за такими
вимогами.

Контракти про частку участi у прибутку це страховi контракти з вбудованими
похiдними виплатами частки у прибутку iнвестицiйних доходах. Вбудований похiдний
iнструмент вiдповiдає визначенню страхового контракту та у зв'язку з цим не
облiковується окремо вiд власне страхового контракту. Зобов'язання за такими
контрактами коригується з урахуванням усiх змiн у справедливiй вартостi базових
активiв.
Унiверсальнi договори життя мiстять УДУ, яка дає право власникам на мiнiмальну
гарантовану ставку доходностi (2% або 4%, в залежностi вiд дати початку контракту)
або вищу ставку заявлену Страховою компанiєю за УДУ за поточним надлишковим
iнвестицiйним доходом.
Страхова компанiя має зобов'язання в кiнцевому пiдсумку виплатити утримувачам
полiсiв принаймнi 85% надлишкового iнвестицiйного доходу за УДУ (тобто, всi
проценти та реалiзованi прибутки та збитки вiд активiв, що профiнансованi за
такими контрактами). Будь-яка частина надлишкового iнвестицiйного доходу за УДУ,
яка не оголошена як пiдвищена ставка та не вiднесена до конкретних власникiв
полiсiв, залишається у складi зобов'язань на користь всiх власникiв контрактiв до
моменту оголошення та роз- подiлу на користь конкретних власникiв в майбутнiх
перiодах. Щодо нереалiзованих прибуткiв та збиткiв вiд активiв профiнансованих в
результатi цих контрактiв (прихований iнвестицiйний дохiд за УДУ), Страхова
компанiя визнає зобов'язання, рiвне 85% вiд такого чистого прибутку, таким чином
як якби вiн був реалiзований на кiнець року. Вiдсотки акцiонерiв у прихованому
iнвестицiйному доходi за УДУ (рiвнi 15%) визнаються в компонентi капiталу за УДУ.
Дохiд складається з премiй, що зменшуються на виплати за випадками смертi,
адмiнiстративнi витрати та витрати по достроковому розiрванню договорiв. Проценти
або змiни цiни iнвестицiйних сертифiкатiв збiльшують суму за рахунками
зобов'язань, а надлишковi страховi виплати понесенi в звiтному перiодi вiдносяться
на витрати в звiтi про прибутки i збитки.
Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (ВАВ)
Комiсiйнi та iншi змiннi аквiзицiйнi витрати i витрати, пов'язанi iз забезпеченням
нових контрактiв i оновленням iснуючих контрактiв, капiталiзуються як
нематерiальний актив. Усi iншi витрати визнаються як витрати в момент їх
виникнення. ВАВ в подальшому амортизуються протягом термiну дiї контракту таким
чином:
для нещасних випадкiв i короткочасних договорiв страхування життя, ВАВ
амортизується протягом термiну дiї полiсу пропорцiйно заробленим премiям;
для довгострокових договорiв страхування з фiксованими i гарантованими
умовами, ВАВ амортизуються пропорцiйно доходу вiд премiй з використанням тих самих
припущень, якi використовуються при розрахунку зобов'язань щодо майбутнiх виплат
за страховим полiсом;
для довгострокових договорiв страхування без фiксованих умов та
iнвестицiйних контрактiв з УДУ, ВАВ амортизується протягом очiкуваного загального
строку дiї групи контракту як постiйна частка розрахункової валової маржi
(включаючи iнвестицiйний дохiд), що як очiкується буде реалiзована за цими
контрактами. Розрахунок очiкуваної маржi базується на iсторичнiй та очiкуванiй у
майбутньому iнформацiї i оновлюється в кiнцi кожного звiтного перiоду. В
результатi змiни в балансовiй вартостi ВАВ вiдображаються у зменшення доходу.
Вартiсть придбаного бiзнесу
При придбаннi портфеля договорiв, або безпосередньо у iншого страховика або шляхом
придбання дочiрнього пiдприємства, Страхова компанiя визнає нематерiальний актив,
який являє собою вартiсть придбаного бiзнесу (ВПБ). ВПБ являє собою поточну
вартiсть майбутнiх прибуткiв закладених в придбаних договорах страхування та
iнвестицiйних контрактах з УДУ. Страхова компанiя амортизує ВПБ протягом строку
дiї придбаних контракти вiдповiдно до методу амортизацiї ВАВ (див. (В) вище)
Вплив нереалiзованих прибуткiв та збиткiв по активам наявних для продажу на
зобов'язання за договорами страхування та iнвестицiйними контрактами з УДУ та
пов'язанi з ними нематерiальнi активи.
Якщо нереалiзованi прибутки або збитки виникають по активам наявним для продажу,
коригування зобов'язань, пов'язаних з договорами страхування та iнвестицiйними

контрактами з УДУ (i пов'язанi з ними активи ВАВ i ВПБ) вiдображається напряму в
iнших сукупних доходах в сумi рiвнiй впливу на такi зобов'язання (i пов'язанi з
ними активами), який би мав мiсце у разi реалiзацiї таких прибуткiв або збиткiв на
кiнець звiтного перiоду.
Будь-якi ВАВ або ВПБ списанi в результатi даної перевiрки не можуть бути згодом
вiдновленi.
Контракти з перестрахування
Контрактами, укладеними Страховою компанiєю з перестраховиками, по яким Страховiй
компанiї компенсуються збитки за одним або кiлькома договорами, укладеними
Страховою компанiєю, i якi вiдповiдають вимогам класифiкацiї для договорiв
страхування визнаються як договори перестрахування. Контракти, якi не вiдповiдають
цим вимогам класифiкацiї визнаються як фiнансовi активи. Договори страхування,
укладенi Страховою компанiєю вiдповiдно до якого iншою стороною договору є iнший
страховик (внутрiшнє перестрахування) включаються до договорiв страхування.
Виплати, на якi Страхова компанiя має право вiдповiдно до договорiв
перестрахування визнаються активами перестрахування. Цi активи складаються з
короткострокових вимог до перестраховикiв, а також довгострокової дебiторської
заборгованостi, якi залежать вiд очiкуваних вимог та винагород, що випливають з
пов'язаних перестрахованих договорiв страхування. Суми, що вiдшкодовуються
перестраховиками або виннi перестраховикам оцiнюються послiдовно iз визначенням
сум, пов'язаних з перестрахованими договорами страхування i вiдповiдно до умов
кожного договору перестрахування. Зобов'язання за перестрахуванням це насамперед
кредиторська заборгованiсть за премiями за договорами перестрахування, яка
визнається як витрати у перiодi нарахування.
Страхова компанiя оцiнює свої активи перестрахування на знецiнення на
щоквартальнiй основi. Якщо iснують об'єктивнi докази того, що активи
перестрахування знецiненi, Страхова компанiя зменшує балансову вартiсть активiв
перестрахування до суми очiкуваного вiдшкодування i визнає збиток вiд знецiнення у
звiтi про прибутки i збитки. Страхова компанiя збирає об'єктивнi свiдчення того,
що активи перестрахування знецiненi, використовуючи тi ж процедури, що прийнятi
для фiнансових активiв вiдображених за амортизованою вартiстю. Збиток вiд
знецiнення розраховується за тим же методом, що використовується для фiнансових
активiв.
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть, пов'язанi з договорами страхування
Дебiторська та кредиторська заборгованостi вiдображаються у перiодi коли такi
платежi належать до сплати. Вони включають в себе суми вiд агентiв, брокерiв та
власникiв договорiв страхування та пiдлягають до сплати таким контрагентам.
Якщо iснують об'єктивнi докази того, що дебiторська заборгованiсть за страховою
дiяльнiстю є знецiненою, Страхова компанiя зменшує балансову вартiсть такої
заборгованостi, i вiдповiдно визнає збиток вiд знецiнення у звiтi про прибутки i
збитки. Страхова компанiя збирає об'єктивнi докази того, що страхова дебiторська
заборгованiсть є знецiненою, використовуючи той же процес, прийнятий для кредитiв
та дебiторської заборгованостi. Збиток вiд знецiнення розраховується за тим же
способом, що використовуються для цих фiнансових активiв.
Визнання доходу
У вiдповiдностi до Правил Страхування визнання доходу по страхових премiях
вiдбувається в момент вступу в дiю договору страхування, тобто початку
забезпечення страхового покриття. Початком дiї договору є момент пiдписання заяви
чи проходження медичного обстеження за умови сплати клiєнтом премiї першого року.
Не сплачена клiєнтом премiя другого та кожного наступного року вважається доходом
тiльки протягом 30 днiв пiсля граничної дати сплати чергової премiї, в подальшому
дохiд не визнається.
Виплати страхових сум
Брутто-виплати та претензiї за договорами страхування життя та iнвестицiйними
договорами з УДУ включають в себе вартiсть всiх вимог, що виникають протягом року,
включаючи витрати на врегулювання внутрiшнiх та зовнiшнiх претензiй, якi
безпосередньо пов'язанi з обробкою i врегулюванням претензiй, а також бонуси
утримувача полiсу, заявленi за договорами УДУ. Змiни у сукупнiй оцiнцi зобов'язань
за страховими та iнвестицiйними договорами з УДУ також включаються до бруттовиплат та претензiй. Страховi вимоги вiдображаються на основi отриманих

повiдомлень. Платежi за строком погашення та ануїтетнi платежi вiдображаються у
встановлений термiн.
Розiрвання договорiв страхування
У разi дострокового розриву договорiв страхування, отриманi премiї визнаються як
страховi премiї, за виключенням премiй, що не були сплаченi на дату розриву
договору страхування. Викупнi суми, що сплачуються Страховою компанiєю у разi
добровiльного дострокового розiрвання договору страхування, починаючи з третього
року, протягом яких був чинним страховий договiр, вiдображаються як збитки по
розiрванню договорiв страхування. Страховi суми визнаються в момент отримання
повiдомлення про розiрвання страхового договору за умови вiдповiдностi зазначеним
критерiям.
Страховi резерви
Резерви зi страхування життя - розраховуються вiдповiдно до Методики розрахунку
страхових резервiв, зареєстрованою Державною комiсiєю з регулювання ринкiв
фiнансових послуг України.
Резерви iз страхування життя обчислюються актуарно окремо по кожному договору
страхування життя та нараховуються щоквартально в останнiй день календарного
мiсяця.
Страховi резерви iз страхування життя утворюються у тих валютах, в яких Страховик
несе вiдповiдальнiсть за своїми страховими зобов'язаннями. З метою подання
звiтностi страховi резерви, сформованi в iноземнiй валютi, перераховуються в
нацiональну валюту за курсом НБУ на дату складання такої звiтностi.
Перевiрка адекватностi зобов'язань
Станом на кiнець кожного звiтного перiоду здiйснюється перевiрка адекватностi
зобов'язань для забезпечення адекватностi зобов'язань за договорами. При виконаннi
цiєї перевiрки використовуються найкращi поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв
та витрат на врегулювання збиткiв та адмiнiстративних витрат, а також
iнвестицiйного доходу вiд розмiщення страхових резервiв. Будь-яка нестача вiдразу
вiдображається у прибутку чи збитку, а в подальшому створюється додаткове
зобов'язання на збиток, що виникає в результатi перевiрки адекватностi зобов'язань
(додатковий резерв ризику, що не сплинув).
Як зазначено в пунктi (а) вище, довгостроковi договори страхування з фiксованими
умовами оцiнюються на основi припущень, визначених на початку дiї контракту. Якщо
перевiрка адекватностi зобов'язань вимагає прийняття нових найкращих оцiночних
припущень, такi припущення (окрiм допустимих несприятливих вiдхилень)
використовуються для подальшої оцiнки цих зобов'язань.
Резерви виплат
Розрахунок резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв, здiйснюється за кожним
договором окремо. Величина резерву заявлених, але не врегульованих збиткiв
визначається у сумарному розмiрi не сплачених на звiтну дату грошових сум, що
мають бути виплаченi:
а) у зв'язку iз страховими випадками, про факт настання яких заявлено в
установленому законодавством та договором порядку;
б) при настаннi термiнiв здiйснення виплат ануїтету, за якими (термiнами) згiдно з
умовами договору не вимагається заява на виплату;
в) у зв'язку з достроковим припиненням дiї договору або iз змiнами умов договору.
Резерви бонусiв
Резерв бонусiв є оцiнкою додаткових зобов'язань Страховика, що виникають при
збiльшеннi розмiрiв страхових сум та (або) страхових виплат за результатами
отриманого iнвестицiйного доходу вiд розмiщення коштiв резервiв iз страхування
життя та, якщо є договори страхування, за якими передбачена участь у прибутках
Страховика, за iншими фiнансовими результатами.
Вплив гiперiнфляцiї
Страхова компанiя вважатиме за необхiдне застосовувати МСБО 29 "Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiї" тiльки в тому разi, коли судження керiвництва
зведуться до думки, що його застосування покращить якiсть та кориснiсть
фiнансової iнформацiї. Передумовою, що спонукає керiвництво переглянути своє

судження є дотримання в суспiльствi наступних показникiв: основна маса населення
вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних активiв або у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; основна маса населення розглядає грошовi
суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а в вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi;
цiни визначаються в вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi; продаж та придбання в
кредит здiйснюються за цiнами, якi компенсують очiкувану втрату купiвельної
спроможностi протягом строку кредиту; вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни
iндексуються з огляду на iндекс цiн. Цi показники є визначними, але не
обмежувальними. На думку Страхової компанiї сукупнiсть цих чинникiв не мала мiсця
у звiтному роцi, а з огляду на вiдносну стабiлiзацiю економiчної ситуацiї в
Українi у 2016 роцi та очiкування збереження зазначеної тенденцiї у наступних
роках, керiвництво вважає застосування перерахунку звiтностi не доцiльним.
Використання нових та переглянутих МСФЗ та Iнтерпретацiй Комiтету з iнтерпретацiй
МСФЗ
Новi стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартiв та роз'яснень, що
вступили в силу.
Компанiя вперше застосувала деякi новi стандарти i поправки до дiючих стандартiв,
якi вступають в силу для рiчних перiодiв, що починаються з 1 сiчня 2016 року або
пiсля цiєї дати. Компанiя не застосовувала опублiкованi достроково стандарти,
роз'яснення або поправки до них, якi були випущенi, але не вступили в силу.
Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче.
Хоча новi стандарти i поправки застосовувалися вперше в 2016 роцi, вони не мали
iстотного впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Компанiї. Характер i вплив
кожного/ої нового/ої стандарту/ поправки описанi нижче:
МСФЗ (IFRS) 14 "Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць"
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє органiзацiям, дiяльнiсть
яких пiдлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати бiльшiсть дiючих
принципiв облiкової полiтики, якi застосовувалися ними щодо залишкiв по рахунках
вiдкладених тарифних рiзниць пiсля першого застосування МСФЗ. Органiзацiї, якi
застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повиннi представити рахунки вiдкладених тарифних
рiзниць окремими рядками в звiтi про фiнансовий стан, а рух по таким залишкам окремими рядками у звiтi про прибуток або збиток i iнший сукупний дохiд. Стандарт
вимагає розкриття iнформацiї про характер тарифного регулювання та пов'язаних з
ним ризикiв, а також про вплив такого регулювання на фiнансову звiтнiсть
органiзацiї.
Оскiльки Компанiя вже готує звiтнiсть по МСФО, а її дiяльнiсть не пiдлягає
тарифному регулюванню, тому даний стандарт не застосовується до її фiнансової
звiтностi.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 "Спiльна дiяльнiсть: Облiк придбання часток участi у
спiльних операцiях"
Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 вимагають, щоб учасник спiльної операцiї при облiку
придбання частки участi в спiльнiй операцiї, в якiй спiльна операцiя являє собою
бiзнес, що застосовував вiдповiднi вимоги МСФЗ (IFRS) 3 "Об'єднання бiзнесу" для
облiку об'єднання бiзнесу. Поправки також уточнюють, що ранiше придбана частка
участi в спiльних операцiях не переоцiнюються при придбаннi додаткової частки
участi в тих же спiльних операцiях, якщо зберiгається спiльний контроль. Крiм
того, в МСФЗ (IFRS) 11 додано виключення зi сфери застосування, згiдно iз яким
данi поправки не застосовуються, якщо сторони, якi здiйснюють спiльний контроль
(включаючи Компанiю, що звiтує), знаходяться пiд загальним контролем однiєї i тiєї
ж сторони, що здiйснює кiнцевий контроль. Поправки застосовуються як до придбання
первiсної частки участi в спiльнiй операцiї, так i до придбання наступних часток в
тiй же спiльнiй операцiї та вступають в дiю перспективно. Поправки не впливають на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки в звiтному перiодi не здiйснювалось
придбання часток участi в спiльних операцiях.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 38 "Роз'яснення допустимих методiв
амортизацiї"
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IAS) 16 "Основнi засоби" i МСФЗ (IAS) 38
"Нематерiальнi активи", якi полягають в тому, що виручка вiдображає структуру
економiчних вигiд генерованих в результатi дiяльностi бiзнесу (частиною якого є
актив), а не економiчнi вигоди, якi споживаються Пiдприємством в рамках
використання активу. В результатi, заснований на виручцi метод амортизацiї не може
застосовуватися для амортизацiї основних засобiв i лише у обмежених обставинах
може бути використаний для амортизацiї нематерiальних активiв. Поправки
застосовуються перспективно i не впливають на фiнансову звiтнiсть Групи, оскiльки
вона не використовувала заснований на виручцi метод для амортизацiї необоротних
активiв.
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 i МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство: плодоноснi
рослини"

Поправки вносять змiни до вимог щодо облiку бiологiчних активiв, якi вiдповiдають
визначенню плодоносних рослин. Згiдно iз поправками, бiологiчнi активи, якi
вiдповiдають визначенню плодоносних рослин, вже не належать до сфери застосування
МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Замiсть цього до них застосовуються
положення МСФЗ (IAS) 16. Пiсля первiсного визнання, плодоноснi рослини далi
оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 в сумi накопичених фактичних витрат (до
дозрiвання) та з використанням моделi облiку за первiсною вартiстю або моделi
переоцiнки (пiсля дозрiвання). Поправки також зобов'язують, щоб продукцiя, що
вирощується на плодоносних рослинах, як i ранiше залишалася в сферi застосування
МСФЗ (IAS) 41 i оцiнювалась за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на
продаж. Що стосується державних субсидiй, що вiдносяться до плодових культур,
застосовуватиметься МСФЗ (IAS) 20 "Облiк державних грантiв i розкриття iнформацiї
про державну допомогу". Поправки застосовуються ретроспективно i не впливають на
фiнансову звiтнiсть Компанiї, оскiльки у Компанiї вiдсутнi плодоноснi рослини.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Метод участi в капiталi в окремiй фiнансовiй звiтностi"
Поправки дозволяють органiзацiям використовувати в окремiй фiнансовiй звiтностi
метод пайової участi в капiталi для облiку iнвестицiй в дочiрнi органiзацiї,
спiльнi пiдприємства та асоцiйованi органiзацiї. Органiзацiї, якi вже застосовують
МСФЗ i вирiшили перейти на метод участi в капiталi в своїй окремiй фiнансовiй
звiтностi, повиннi застосовувати цю змiну ретроспективно. Поправки не впливають на
фiнансову звiтнiсть Компанiї.
Щорiчнi удосконалення МСФЗ, перiод 2012-2014 рр.
Даний документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ (IFRS) 5 "Необоротнi активи, призначеннi для продажу, та припинена
дiяльнiсть"
Вибуття активiв (або лiквiдацiйних груп) здiйснюється, як правило, шляхом продажу
або розподiлу мiж власниками. Поправка роз'яснює, що перехiд вiд одного методу
вибуття до iншого вважається не новим планом з вибуття, а продовженням початкового
плану. Таким чином, застосування вимог МСФЗ (IFRS) 5 не змiнює дату класифiкацiї.
Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IFRS) 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї"
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз'яснює, що договiр на обслуговування, що передбачає сплату винагороди,
може являти собою подальшу участь у фiнансовому активi. Для визначення
необхiдностi розкриття iнформацiї органiзацiя повинна оцiнити характер винагороди
i угоди вiдповiдно до вказiвок щодо подальшої участi в МСФЗ (IFRS) 7. Оцiнка того,
якi договори на обслуговування свiдчать про подальшу участь, повинна бути
проведена ретроспективно. Однак розкриття iнформацiї є необхiдним для перiодiв, що
починаються до рiчного звiтного перiоду, в якому органiзацiя вперше застосовує
дану поправку.
(ii) Застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 7 в скороченiй промiжнiй фiнансовiй
звiтностi
Поправка роз'яснює, що вимоги до розкриття iнформацiї про взаємозалiк не
застосовуються до скороченої промiжної фiнансової звiтностi, за винятком випадкiв,
коли така iнформацiя є значним оновлення iнформацiї, вiдображеної в останньому
рiчному звiтi. Дана поправка застосовується ретроспективно.
МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
Поправка роз'яснює, що розвиненiсть ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй
оцiнюється на основi валюти, в якiй облiгацiя деномiнована, а не країни, в якiй
облiгацiя випущена. При вiдсутностi розвиненого ринку високоякiсних корпоративних
облiгацiй, деномiнованих в певнiй валютi, необхiдно використовувати ставки за
державними облiгацiями. Дана поправка застосовується перспективно.
МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть"
Поправка роз'яснює, що iнформацiя за промiжний перiод повинна бути розкрита або в
промiжнiй фiнансовiй звiтностi, або в окремiй частинi промiжного фiнансового звiту
(наприклад, в коментарях керiвництва або в звiтi про оцiнку ризикiв) iз
зазначенням вiдповiдних перехресних посилань в промiжнiй фiнансовiй звiтностi.
Iнша iнформацiя промiжного фiнансового звiту має бути доступною для користувачiв
на тих же умовах i в тi ж строки, що й промiжна фiнансова звiтнiсть. Дана поправка
застосовується ретроспективно. Поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї"
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 скорiше роз'яснюють, а не змiнюють iснуючi вимоги МСФЗ
(IAS) 1. Поправки роз'яснюють наступне:
o
МСФЗ (IAS) 1;
o
Окремi статтi в звiтi(ах) про прибуток або збиток i сукупний дохiд i в звiтi
про фiнансовий стан можуть бути дезагрегованими;
o
В органiзацiй є можливiсть обрати порядок подання примiток до фiнансової
звiтностi;
o
Частка сукупного доходу асоцiйованих органiзацiй i спiльних пiдприємств, якi
облiковуються за методом участi в капiталi, має бути агрегованою в рамках однiєї

статтi i класифiкуватися як така, що буде чи не буде згодом рекласифiковано до
чистого прибутку або збитку. Вимоги до суттєвостi
Крiм цього, поправки роз'яснюють вимоги, якi застосовуються при поданнi додаткових
промiжних пiдсумкових сум у звiтi про фiнансовий стан i звiтi(ах) про прибуток або
збиток i сукупний дохiд. Данi поправки не впливають на фiнансову звiтнiсть
Компанiї.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12 та МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiйнi
органiзацiї: застосування виключення з вимоги про консолiдацiю"
Поправками розглядаються питання, якi виникли при застосуваннi виняткiв щодо
iнвестицiйних органiзацiй згiдно з МСФЗ (IFRS) 10. Поправки до МСФЗ (IFRS) 10
роз'яснюють, що виключення з вимоги про подання консолiдованої фiнансової
звiтностi застосовується i до материнської органiзацiї, яка є дочiрньою
органiзацiєю iнвестицiйної органiзацiї що оцiнює за справедливою вартiстю
iнвестицiї в свої дочiрнi органiзацiї. Крiм того, поправки до МСФЗ (IFRS) 10
роз'яснюють, що консолiдацiї пiдлягає тiльки та дочiрня компанiя iнвестицiйної
компанiї, яка сама не є iнвестицiйною компанiєю та може надавати iнвестицiйнiй
органiзацiї допомiжнi послуги. Всi iншi iнвестицiї в дочiрнi компанiї оцiнюються
за справедливою вартiстю. Поправки до МСФЗ (IAS) 28 дозволяють iнвестору разом iз
застосуванням його залежною органiзацiєю або спiльним пiдприємством, що є
iнвестицiйною компанiєю, методу участi в капiталi до власних часток участi в
дочiрнiх компанiях, зберегти їх оцiнку за справедливою вартiстю.
Цi поправки застосовуються ретроспективно i не вплинуть на фiнансову звiтнiсть
Компанiї, оскiльки Компанiя не застосовує виключення з вимоги про консолiдацiю.
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi
Нижче наводяться стандарти та роз'яснення, якi були випущенi, але ще не набули
чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi Товариства. Товариство планує
застосувати цi стандарти на дату їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти"
У липнi 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцiю МСФЗ (IFRS) 9
"Фiнансовi iнструменти", яка замiнює МСБО (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти:
визнання та оцiнка" i всi попереднi редакцiї МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує
разом три частини проекту з облiку фiнансових iнструментiв: класифiкацiя та
оцiнка, знецiнення та облiк хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинностi для рiчних
звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати, при цьому
допускається дострокове застосування. За винятком облiку хеджування, стандарт
застосовується ретроспективно, але надання порiвняльної iнформацiї не є
обов'язковим. Вимоги щодо облiку хеджування, головним чином, застосовуються
перспективно, за деякими винятками.
Товариство планує розпочати застосування нового стандарту з дати набрання
чинностi. У 2016 роцi Товариство здiйснило загальну оцiнку впливу всiх трьох
частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця попередня оцiнка 'рунтується на iнформацiї, доступної в
теперiшнiй час, i може бути змiнена внаслiдок бiльш детального аналiзу або
отримання додаткової об'рунтованої та пiдтверджуваної iнформацiї, яка стане
доступною для Товариства в майбутньому. В цiлому, Товариство не очiкує значного
впливу нових вимог на свiй бухгалтерський баланс та власний капiтал, за винятком
застосування вимог щодо знецiнення в МСФЗ (IFRS) 9. Товариство очiкує визнання
бiльшої суми оцiночного резерву пiд збитки i в майбутньому проведе детальний
аналiз для визначення суми збiльшення оцiночного резерву.
(а) Класифiкацiя i оцiнка
Товариство не очiкує значного впливу на свiй бухгалтерський баланс та власний
капiтал при застосуваннi вимог МСФЗ (IFRS) 9 до класифiкацiї та оцiнки. Товариство
планує продовжувати оцiнювати за справедливою вартiстю усi фiнансовi активи, якi
оцiнюються в даний час за справедливою вартiстю. Акцiї, якi мають котирування, якi
утримуються в даний час в якостi наявних для продажу та прибутки та збитки вiд
змiни справедливої вартостi яких вiдображаються в даний час у складi iншого
сукупного доходу, будуть замiсть цього оцiнюватися за справедливою вартiстю через
прибуток або збиток, що збiльшить волатильнiсть вiдображеного прибутку або збитку.
Резерв, що представляє собою накопичений iнший сукупний дохiд, що вiдноситься до
наявних для продажу фiнансових активiв, буде класифiкований до складу
нерозподiленого прибутку на початок перiоду. Очiкується, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9
борговi цiннi папери будуть оцiнюватися за справедливою вартiстю через iнший
сукупний дохiд, оскiльки Компанiя планує не тiльки утримувати активи для отримання
договiрних грошових потокiв, але також продавати значнi обсяги активiв на вiдносно
регулярнiй основi.
Компанiя планує утримувати акцiї, що не котируються на бiржi в найближчому
майбутньому. Компанiя має намiр скористатися можливiстю представляти змiни
справедливої вартостi таких iнвестицiй в складi iншого сукупного доходу i таким
чином, вважає, що застосування МСФЗ (IFRS) 9 не матиме значного впливу на її
фiнансову звiтнiсть. Якби Компанiя не могла використовувати дану можливiсть, акцiї
оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, що збiльшило б
волатильнiсть визнаного прибутку або збитку.

Займи, а також торгова дебiторська заборгованiсть утримуються для отримання
договiрних грошових потокiв, i очiкується, що вони призведуть до виникнення
грошових потокiв, якi є виключно платежами в рахунок основної суми боргу i
вiдсоткiв. Отже, Компанiя очiкує, що згiдно з МСФЗ (IFRS) 9 вони продовжать
облiковуватися за амортизованою вартiстю. Однак Компанiя бiльш детально
проаналiзує характеристики договiрних грошових потокiв за цими iнструментами, перш
нiж робити висновок про те, чи всi iнструменти вiдповiдають критерiям для оцiнки
за амортизованою вартiстю згiдно з МСФЗ (IFRS) 9.
(б) Знецiнення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Компанiя вiдображала по всiм борговим цiнним паперам,
позикам та торговiй дебiторськiй заборгованостi дванадцятимiсячнi очiкуванi
кредитнi збитки або очiкуванi кредитнi збитки за весь термiн їх дiї. Компанiя
планує застосувати спрощений пiдхiд i вiдобразити очiкуванi кредитнi збитки за
весь термiн дiї за страховою дебiторською заборгованiстю. Компанiя очiкує, що цi
вимоги матимуть значний вплив на її власний капiтал через незабезпеченiсть позик
та дебiторської заборгованостi, але вона повинна буде провести бiльш детальний
аналiз, що враховує всю об'рунтовану i пiдтверджену iнформацiю, включаючи
прогнозну, для визначення розмiрiв такого впливу.
(в) Облiк хеджування
МСФЗ (IFRS) 9 не змiнює загальнi принципи облiку органiзацiєю ефективностi
хеджування, Компанiя не очiкує значного впливу в результатi застосування МСФЗ
(IFRS) 9.
МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з покупцями"
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травнi 2014 року i передбачає модель, що включає
п'ять етапiв, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями.
Згiдно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається сумою, яка вiдображає вiдшкодування,
право на яке органiзацiя очiкує отримати в обмiн на передачу товарiв або послуг
клiєнту.
Новий стандарт по виручцi замiнить всi iснуючi вимоги МСФЗ до визнання виручки.
Для рiчних перiодiв, починаючи 1 сiчня 2018 або пiсля цiєї дати буде вимагатися
повне ретроспективне застосування або модифiковане ретроспективне застосування,
при цьому допускається дострокове застосування. Компанiя планує використовувати
варiант повного ретроспективного застосування нового стандарту з дати набрання
чинностi. Компанiя бере до уваги пояснення, випущенi Радою з МСФЗ в рамках
попереднього варiанту документа в липнi 2015 року, i буде вiдстежувати змiни в
майбутньому. Даний стандарт не застосовується щодо виручки по договорам
страхування, що пiдпадають в сферу застосування МСФЗ 4 "Договори страхування", по
договорам оренди, що пiдпадають в сферу застосування МСБО 17 "Оренда", а також
виручки, що виникає по вiдношенню до фiнансових iнструментiв та iнших договiрних
прав та обов'язкiв, що пiдпадають в сферу дiяльностi МСФЗ 9 "фiнансовi
iнструменти".
Компанiя не очiкує, що застосування нового стандарт буде мати значний вплив на її
фiнансову звiтнiсть.
МСФЗ (IFRS) 16 "Оренда"
Новий стандарт являє єдину модель iдентифiкацiї договорiв оренди та порядку їх
облiку в фiнансовiй звiтностi як орендарiв, так i орендодавцiв. Вiн замiнює МСБО
(IAS) 17 "Оренда" i пов'язанi з ним керiвництва по його iнтерпретацiї.
МСФЗ (IFRS) 16 використовує контрольну модель для виявлення оренди, проводячи
розмежування мiж орендою i договором про надання послуг на пiдставi наявностi або
вiдсутностi виявленого активу пiд контролем клiєнта.
Введено значнi змiни в бухгалтерський облiк з боку орендаря, з усуненням
вiдмiнностi мiж операцiйною та фiнансовою орендою i визнанням активiв i
зобов'язань по вiдношенню до всiх договорiв оренди (за винятком обмеженого ряду
випадкiв короткострокової оренди i оренди активiв з низькою вартiстю)
При цьому, стандарт не мiстить значних змiн вимог до бухгалтерського облiку з боку
орендодавця.
Органiзацiям необхiдно буде враховувати вплив змiн, що були внесенi цим
стандартом, наприклад, на iнформацiйнi системи та системи внутрiшнього контролю.
Стандарт вступає в силу для перiодiв, що починаються 1 сiчня 2019 року або
пiзнiше, при цьому, застосування до цiєї дати дозволено для органiзацiй, якi також
застосовує МСФЗ (IFRS) 15 "Виручка за договорами з клiєнтами".
Щорiчнi удосконалення 2014-2016
Документ включає в себе наступнi поправки:
МСФЗ 1 Перше застосування МСФЗ
МСФЗ 1 був змiнений з метою видалення короткострокових виключень, що стосуються
МСФЗ 7 Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї, МСБО 19 Виплати працiвникам та
МСФЗ 10 Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Цi пом'якшення у застосуваннi МСФЗ
бiльше не використовуються i були доступнi для суб'єктiв за перiоди звiтностi, якi
вже минули.
Це щорiчне удосконалення застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються з 1
сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати.

МСФЗ 12 Розкриття iнформацiї про частки участi в iнших суб'єктах господарювання
Поправки були внесенi для уточнення сфери застосування МСФЗ 12 щодо часток участi
в суб'єктах господарювання в рамках застосування МСФЗ 5 Необоротнi активи,
утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть.
Зокрема, вони уточнюють, що суб'єкти господарювання не звiльняються вiд усiх вимог
до розкриття iнформацiї, якi наведенi в МСФЗ 12, коли такi суб'єкти були
класифiкованi як призначенi для продажу або як припинена дiяльнiсть. Стандарт з
поправками прояснив, що лише тi вимоги до розкриття iнформацiї, якi викладенi в
пунктах B10-16, не повиннi бути застосованi для осiб, якi розглядаються в межах
МСФЗ 5.
Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не
передбаченi.
МСБО 28 Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства
До МСБО 28 були внесенi змiни, щоб роз'яснити, що органiзацiя венчурного капiталу
або пайовий фонд, траст чи подiбнi суб'єкти господарювання, в тому числi пов'язанi
з iнвестицiями страховi фонди, може обрати щодо iнвестицiї, яка визначається на
пiдставi iнвестицiйного пiдходу, облiк iнвестицiй в спiльнi пiдприємства i
асоцiйованi компанiї або за справедливою вартiстю або за методом участi у
капiталi. Поправка також наголошує, що обраний метод для кожної iнвестицiї повинен
бути зроблений при первiсному визнаннi.
Це щорiчне удосконалення застосовується ретроспективно до звiтних перiодiв, якi
починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. Перехiднi звiльнення не
передбаченi.
Поправки до МСБО 40 Iнвестицiйна нерухомiсть
МСБО 40 вимагає щоб нерухомiсть, яке пiдлягає включенню до складу, або виключенню
зi складу iнвестицiйної нерухомостi, була вiдповiдно включена до складу, або
виключена зi складу iнвестицiйної нерухомостi тiльки тодi, коли вiдбувається змiна
у використаннi такої нерухомостi. Поправка роз'яснює, що лише сама по собi змiна
намiрiв керiвництва щодо використання нерухомостi не є доказом змiни використання.
Це пов'язано з тим, що лише намiри керiвництва не свiдчать про змiну використання.
Таким чином, суб'єкт господарювання повинен забезпечити наявнiсть
пiдтверджувальних дiй для об'рунтування такої змiни.
Ця поправка застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року.
Страхова компанiя оцiнює потенцiйний вплив поправки на фiнансову звiтнiсть як
незначний.
Застосування МСФЗ 9, Фiнансовi Iнструменти та МСФЗ 4, Страховi Контракти Поправки до МСФЗ 4
Поправки передбачають два варiанти для суб'єктiв господарювання, якi випускають
договори страхування в рамках сфери застосування МСФЗ 4: варiант, який дозволяє
суб'єктам господарювання перекласифiковувати з прибутку або збитку до складу
iншого сукупного доходу частину доходiв або витрат, що випливають iз визначених
фiнансових активiв ("пiдхiд з перекриттям") i опцiональне тимчасове звiльнення вiд
застосування МСФЗ 9 для суб'єктiв господарювання, у яких основним видом дiяльностi
є укладення контрактiв в рамках сфери застосування МСФЗ 4 ("вiдстрочений пiдхiд").
Ця поправки застосовуються до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року.
Данi удосконалення вплинуть на фiнансову звiтнiсть Страхової компанiї i цей вплив
наразi оцiнюється..
КТМФЗ 22 Операцiї в iноземнiй валютi та отримана наперед компенсацiя
Тлумачення охоплює операцiї з iноземною валютою, коли суб'єкт господарювання
визнає немонетарний актив або зобов'язання, що випливає з платежу або отриманої
наперед компенсацiї перед тим, як суб'єкт господарювання визнає вiдповiдний
актив, витрату або дохiд. Iнтерпретацiя не застосовується, коли суб'єкт
господарювання оцiнює вiдповiдний актив, витрати або дохiд при первiсному визнаннi
за справедливою вартiстю або за справедливою вартiстю отриманої компенсацiї на
дату iншу, нiж дата первiсного визнання немонетарного активу або зобов'язання.
Крiм того, тлумачення не повинне застосовуватися до податкiв на прибуток,
договорiв страхування або договорiв перестрахування. Дата операцiї, з метою
визначення обмiнного курсу, є датою первiсного визнання немонетарного активу або
вiдстроченого доходу, який вiдображається у зобов'язаннях, якi є об'єктом
попередньої оплати. При наявностi декiлькох платежiв або надходжень з попередньої
оплати, дата операцiї встановлюється для кожного платежу або вiдповiдного
надходження. Iншими словами, вiдповiднi доходи, витрати або активи не повиннi
переоцiнюватися вiдповiдно до змiн валютних курсiв, що вiдбуваються в перiод мiж
датою первiсного визнання отриманої наперед компенсацiї i датою визнання операцiї,
до якої вiдноситься така компенсацiя.
КТМФЗ 22 застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року,
при цьому допускається дострокове застосування. Страхова компанiя оцiнює
потенцiйний вплив поправки на фiнансову звiтнiсть як незначний.

5.

Основнi облiковi оцiнки та припущення

Страхова компанiя використовує оцiнки та припущення, якi впливають на суми активiв
i зобов'язань, що визнаються у фiнансовiй звiтностi протягом наступного
фiнансового року. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки
та припущення постiйно переглядаються i базуються на попередньому досвiдi
керiвництва та iнших факторах, у тому числi на очiкуваннях щодо майбутнiх подiй,
якi вважаються об'рунтованими за iснуючих обставин.
Далi розглядаються основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових
джерел невизначеностi оцiнок на звiтну дату, якi мають iстотний ризик виникнення
необхiдностi внесення коригувань до балансової вартостi активiв та зобов'язань в
майбутньому.
А) Остаточнi зобов'язання за вимогами, що заявленi за договорами страхування
Оцiнка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є
найбiльш важливою бухгалтерською оцiнкою Страхової компанiї. Iснує декiлька причин
невизначеностi, якi необхiдно враховувати при оцiнцi зобов'язань, по яким Страхова
компанiя в кiнцевому випадку буде здiйснювати виплатити за такими вимогами. Розмiр
страхових резервiв Страхової компанiї визначається на пiдставi чинного
законодавства України, а саме вiдповiдно до Положення про формування резервiв iз
страхування життя, розробленим вiдповiдно до Методики формування резервiв iз
страхування життя, затвердженої ДКРРФПУ 27.01.2004 (з вiдповiдними змiнами). Ця
Методика регламентує порядок розрахунку резервiв довгострокових зобов'язань
(математичних резервiв), та резерву майбутнiх виплат. Згiдно Методики, Страховик
не формує резерви витрат на ведення справи та резерв збиткiв, що виникли, але не
заявленi. Розрахунок математичних резервiв здiйснюється з використанням актуарних
методiв i окремо за кожним чинним на звiтну дату договором.
Визначення суми зобов'язань за довгостроковими договорами страхування життя
залежить вiд оцiнок, зроблених Страховою компанiєю. Страхова компанiя здiйснює
оцiнки стосовно очiкуваної кiлькостi смертей за кожен iз рокiв, у якому Страхова
компанiя несе вiдповiдний ризик. Такi оцiнки Страхової компанiї базуються на даних
стандартних таблиць смертностi, у яких вiдображений iсторичний досвiд смертностi,
скоригований у випадку необхiдностi, для вiдображення власного досвiду Страхової
компанiї. Для договорiв, якi страхують ризик дожиття, формуються вiдповiдний
резерв стосовно покращення показникiв очiкуваної смертностi. Основним джерелом
невизначеностi є те, що епiдемiї широкомасштабнi змiни у способi життя можуть у
майбутньому стати причиною набагато бiльшого рiвня смертностi, нiж у минулому, для
вiкових груп, серед яких у Страхової компанiї виникає найсуттєвiший ризик
смертностi. Однак покращення медичного обслуговування та соцiальних умов може у
результатi забезпечити збiльшення тривалостi життя понад визначеними показниками,
використаними в оцiнках для визначення суми зобов'язання за страховими договорами,
стосовно яких у Страхової компанiї виникає ризик дожиття.
Для довгострокових договорiв страхування життя iз фiксованими та гарантованими
умовами iз використанням УДУ оцiнки майбутнього рiвня смертностi, добровiльного
розiрвання договорiв, повернення iнвестицiй та адмiнiстративних витрат
здiйснюються на момент укладання договору i лягають в основу припущень, якi
використовують для розрахунку зобов'язань пiд час строки дiї договору. Кожного
подальшого року робляться новi оцiнки для визначення, наскiльки адекватними є
попереднi зобов'язання у свiтлi цих останнiх оцiнок. Якщо зобов'язання вважаються
адекватними, то припущення не змiнюються. Якщо вони не є адекватними, у припущення
вносяться змiни для вiдображення припущень у результатi найкращих оцiнок.
Страхова компанiя вважає, що зобов'язання по вимогам розраховане станом на кiнець
року є адекватним. Суми страхових резервiв розкритi в примiтцi 16.
(Б) Знецiнення наявних для продажу фiнансових iнструментiв капiталу
Страхова компанiя визначає, що наявнi для продажу фiнансовi iнструменти капiталу є
знецiненими, коли спостерiгається значне або тривале зниження справедливої
вартостi нижче їi вартостi. Визначення того, що є значним або тривалим вимагає
професiйного судження. При прийняттi даного судження Страхова компанiя оцiнює
серед iнших факторiв нормальну волатильнiсть цiн на акцiї, фiнансовий стан об'єкта
iнвестицiй, дiяльнiсть галузi або сектора, змiни в технологiї, потоки грошових
коштiв вiд операцiйної i фiнансової дiяльностi. Знецiнення може мати мiсце, коли є
докази погiршення фiнансового стану об'єкта iнвестицiй, дiяльностi галузi або
сектора економiки, негативних змiн в технологiї, потоках грошових коштiв вiд
фiнансової та оперативної дiяльностi. Якщо зниження справедливої вартостi нижче
собiвартостi визнається iстотним або тривалим, Страхова компанiя буде мати
додатковi втрати в фiнансовiй звiтностi.
(В) Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв у разi якщо не iснує активного ринку
або якщо котирування не доступнi визначається з використанням методiв оцiнки. У
цих випадках справедлива вартiсть оцiнюється за вiдкритими даними щодо аналогiчних
фiнансових iнструментiв або за допомогою оцiнних моделей. Якщо вiдкритi вхiднi

данi на ринку не є доступними, вони оцiнюються на основi вiдповiдних припущень.
Якщо оцiннi пiдходи (наприклад, моделi) використовуються для визначення
справедливої вартостi, вони перевiряються i перiодично переглядається
квалiфiкованим персоналом, незалежним вiд того персоналу, що вiдповiдальний за
вхiднi данi. Всi моделi сертифiкованi перед їх використанням, а також моделi
вiдiбранi для забезпечення достовiрностi вихiдної iнформацiї, щоб вона вiдображала
фактичнi данi та порiвняльнi ринковi цiни. З метою досягнення практичностi, моделi
використовують тiльки вiдкритi данi, проте в таких областях, як кредитний ризик
(як власний кредитний ризик i ризик контрагента), волатильнiсть i кореляцiя
вимагають вiд керiвництва здiйснення оцiнок. Розкриття iнформацiї про справедливу
вартiсть вiдображено у примiтцi 7
6.

Управлiння страховими та фiнансовими ризиками

Страхова компанiя укладає контракти, що передають страховi ризики або фiнансовi
ризики або обидва.
У цьому роздiлi узагальнює цi ризики та пiдходи, якими Страхова компанiя управляє
ними.
Страховi ризики
(А) ризик будь-якого договору страхування - це можливiсть того, що страховий
випадок вiдбудеться та невизначенiсть суми заявлених вимог. За суттю договору
страхування, цей ризик є випадковим i тому непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностей застосовується до
цiноутворення i створення резервiв, основним ризиком, з яким Страхова компанiя
стикається по договорам страхування, є те, що фактичнi претензiї i виплати
вiдшкодування перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може статися
тому, що частота i тяжкiсть вимог i вiдшкодування є бiльшими, нiж передбачалося.
Страховi випадки є випадковими, i фактична кiлькiсть i сума претензiї та
вiдшкодування будуть змiнюватися з року в рiк в порiвняннi з рiвнем, встановленим
з використанням статистичних методiв.
В той же час, за договорами страхування життя, як довгострокового так i
короткострокового, оцiнка зобов'язань може бути здiйснена бiльш точно, нiж за
iншими, нiж життя видами страхування, оскiльки сума страхових вимог обумовлена
договором, як у випадку виплати при настаннi подiї "смерть або iнвалiднiсть", так
i у випадку виплат в разi досягнення застрахованою особою пенсiйного вiку, що
вiдображається у звiтностi обсягом сформованих страхових резервiв.
Зазначенi ризики послаблюються завдяки диверсифiкацiї портфеля договорiв
страхування
Нижче наведена таблиця, що показує рiвень концентрацiї страхових резервiв Компанiї
за страховими полiсами у розрiзi страхових продуктiв Компанiї станом на 31.12.2016
Валовi страховi резерви за страховими контрактами
Частка перестраховика у
страхових резервах
Чистi страховi резерви за страховими контрактами
Накопичувального страхування 11 392
2
11 390
Страхування досягнення пенсiйного вiку
5 233 3
5 230
Страхування життя на випадок смертi 86
32
54
Iншi види страхування
65
59
Усього страхування життя
16 776
37
16 739
(В) методи оцiнки адекватностi страхових зобов'язань
Для оцiнювання адекватностi страхових зобов'язань по довгострокових договорах
страхування Страхова компанiя використовує метод, який полягає в розрахунку
дисконтованої вартостi всiх грошових потокiв, якi пов'язанi з групою полiсiв, що
аналiзується, на основi реалiстичних актуарних припущень.
При проведеннi перевiрки адекватностi зобов'язань було використано актуарнi
припущення, щодо наступних параметрiв: ставки дисконтування та ставки дохiдностi
клiєнтiв, припущення, щодо рiвня бiометрiї (смертностi), рiвня iнфляцiї,
адмiнiстративних затрат, рiвня розривiв договорiв. Оцiнки наведених вище
параметрiв були отриманi: на основi статистичного аналiзу портфелю, аналiзу затрат
Компанiї та прогнозу ринкових ставок дохiдностi.

Проводячи тест достатностi зобов'язань Страхова компанiя визначає, чи сформованi
нею страховi резерви є достатнiми (адекватними), тобто чи балансова вартiсть
страхових зобов'язань є бiльшою за чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх
грошових потокiв.
(Г) iнша iнформацiя
Страхова компанiя визначила, що сформованi нею страховi резерви, що вiдображенi в
данiй звiтностi є вiдповiдними розрахунку адекватностi зобов'язань. Це пов'язане з
тим, що основний вид дiяльностi Компанiї страхування життя, де резерви формуються
актуарними методами, якi враховують вимоги, що викладенi вище для проведення тесту
достатностi зобов'язань.
Станом на З1.12.2016 р. було проведено оцiнювання адекватностi резервiв (LAT), якi
Компанiя сформувала згiдно методики формування резервiв, затвердженої регулятором.
Найкращими оцiнками для цiлей розрахунку оцiнки адекватностi зобов'язань
вважаються дiючi на дату розрахунку таблицi смертностi, що є наведеними у Додатку
№ 3 до Правил добровiльного страхування життя вiд 01.05.2005 р., зареєстрованими
за №0150664 вiд 05.07.2005 р. ДКРРФПУ (зi змiнами i доповненнями), далi Правила, i
рiчнi ставки iнвестицiйного доходу у розмiрi 0 вiдсоткiв (негарантований прибуток)
та 4 вiдсотки. Вiдповiдно до Положення по формуванню резервiв зi страхування життя
ПрАТ СК "Теком-Життя" резерв витрат на ведення справи не формується i для цiлей
розрахунку адекватностi зобов'язань вiдстроченi аквiзицiйнi витрати i
адмiнiстративнi витрати вважаються рiвними 0 (нулю).
Тестування адекватностi зобов'язань, яке базується на методах та найкращих
оцiнках, викладених вище, показало що сформованi резерви згiдно Методики
формування резервiв iз страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд 27.01.2004 № 24, зареєстрованим
в Мiнiстерствi юстицiї України 16.02.2004 за № 198/8797 є адекватними.
Розмiр резерву з урахуванням проведеної перевiрки адекватностi зобов'язань. При
цьому, якщо розмiр сформованого резерву вiдповiдно до одного з методiв, визначених
законодавством, перевищує розмiр резерву сформованого за результатами перевiрки
адекватностi страхових зобов'язань, зазначається розмiр сформованого резерву
вiдповiдно до одного з методiв, визначених законодавством.

На 31 грудня 2016 року
Сформованi резерви вiдповiдно до одного з методiв, визначених законодавством
(тис. грн.) Резерви згiдно перевiрки адекватностi зобов'язань (тис. грн.)
Валова сума
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв)
16 654,3
16 594,3
Резерв збиткiв/належних виплат страхових сум, у тому числi резерви витрат на
врегулювання збиткiв:
121,7 121,7
Всього страхових резервiв, валова сума
16 776,0
16 716,0
Частка перестраховикiв
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв)
(36,8)
(36,7)
Всього частки перестраховикiв у страхових резервах
(36,8)
(36,7)
Чиста сума
Резерв довгострокових зобов'язань (математичний резерв)
16 617,5
16 557,6
Резерв збиткiв/належних виплат страхових сум, у тому числi резерви витрат на
врегулювання збиткiв:
121,7 121,7
Всього страхових резервiв, чиста сума
16 739,2
16 679,3
Отже, беручи до уваги отриманi результати оцiнювання зобов'язань, можна зробити
висновок, що сформованi Компанiєю резерви станом на 31.12.2016 р. є адекватними,
тобто балансова вартiсть страхових зобов'язань є бiльшою за чисту поточну вартiсть
розрахункових майбутнiх грошових потокiв.
Фiнансовi ризики
Дiяльностi Компанiї характерна значна кiлькiсть ризикiв, включаючи вплив змiн
заборгованостi, курсiв обмiну iноземних валют. Управлiння ризиками спрямоване на
зменшення непередбачуваностi фiнансових ризикiв та негативного впливу на фiнансовi
результати Компанiї.
Пiдприємство не здiйснює торгiвлю фiнансовими активами зi спекулятивною метою i не
виписує опцiонiв. Далi описанi найбiльшi фiнансовi ризики, яких зазнає Компанiя.

Ринковий ризик
Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть фiнансового iнструменту
або майбутнi грошовi потоки за фiнансовим iнструментом будуть коливатися у зв'язку
iз змiнами ринкових курсiв. Ринковий ризик включає валютний ризик. Процентний
ризик та ризики змiни iнших курсiв. Ринковий ризик виникає у зв'язку з вiдкритими
позицiями за процентними ставками, валютами i фондовими фiнансовими iнструментами,
на якi впливають загальнi i специфiчнi змiни рiвня нестабiльностi ринкових курсiв.
Метою управлiння ринковим ризиком є управлiння та контроль за збереженням рiвня
ринкового ризику в прийнятних межах з одночасною оптимiзацiєю прибутковостi по
операцiях.
Чутливiсть до iноземних валют
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартiсть фiнансового iнструменту
коливатиметься в наслiдок змiни курсiв обмiну валют. Фiнансовий стан Компанiї та
рух грошових коштiв зазнають впливу коливань курсiв обмiну iноземних валют.
Однак, валютний ризик Страхової компанiї виникає, в основному, внаслiдок прийняття
на себе ризикiв за потенцiйними зобов'язаннями, якi вираженi в iноземнiй валютi.
Сума збиткiв за певними страховими договорами, та сума прибутку за певними
депозитами, прив'язана до долара США та євро. Вплив валютного ризику на Страхову
компанiю вiдносно даних збиткiв та прибуткiв виникає внаслiдок змiни валютних
курсiв, а також враховуючи той факт, що премiї за такими страховими договорами
завжди прив'язанi до української гривнi. Компанiя управляє своїм валютним ризиком,
пiдтримуючи наявнiсть грошових коштiв в iноземнiй валютi (долари США, євро) у
розмiрах, дозволених валютним законодавством України.
Станом на 31.12.2016
Гривнi
Долар США
Євро Всього
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери 25 125
Депозити строком бiльше 3-х мiсяцiв 30052 4644 496
Грошовi кошти в банку
7 578
7 578
Фiнансова дебiторська заборгованiсть
749
Всього
63504 4644 496
68 644

25 125
35 192
749

Фiнансовi зобов'язання та страховi резерви
Страховi резерви 12 246
4 009 521
16 776
Всього зобов'язання та резерви

12 246

Станом на 31.12.2015
Гривнi
Долар США
Євро Всього
Фiнансовi активи
Фiнансовi iнвестицiї у цiннi папери 25 969
Депозити строком бiльше 3-х мiсяцiв 21 762
Грошовi кошти в банку
14 686
Фiнансова дебiторська заборгованiсть
72
Всього
62 489
2
447
62 938

4 009 521

2
447
14 686

16 776

25 969
22 211
72

Фiнансовi зобов'язання та страховi резерви
Страховi резерви 12 481
3 368 481
16 330
Всього зобов'язання та резерви

12 481

Рiк, що закiнчився 31.12.2016
Вплив долару США
Вплив Євро
15%
Вiд'ємний вплив
15%
Чистий вплив на звiт про доходи
95
очiкується

3 368 481

Вiд'ємний вплив
Не очiкується

16 330

(5)

Не

Рiк, що закiнчився 31.12.2015
Вплив долару США
Вплив Євро
25%
Вiд'ємний вплив
25%
Чистий вплив на звiт про доходи
842
очiкується

Вiд'ємний вплив
Не очiкується

232

Не

Чутливiсть до змiн вiдсоткових ставок
Наведена далi таблиця вiдображає чутливiсть чистого результату за роки, що
закiнчилися 31 грудня 2016, 2015 рокiв та власного капiталу до можливих змiн
вiдсоткових ставок на 5%, якщо вони вiдбудуться з початку року. Цi змiни
вважаються об'рунтовано можливими на основi спостереження за поточними ринковими
умовами. Обчислення 'рунтуються на депозитах Компанiї. Всi iншi змiннi величини
залишаються постiйними.
Фiнансовi активи, що є чутливими до процентних ставок станом на 31.12.2016:
Гривня
Долар США
Євро Всього фiнансовi активи, чутливi до процентних
ставок
Депозити строком бiльше 3 мiсяцiв 30052 4644 496
35 192
Всього фiнансовi активи, чутливi до фiнансових ставок 30052 4644 496
35 192
Фiнансовi активи, що є чутливими до процентних ставок станом на 31.12.2015:
Гривня
Долар США
Євро Всього фiнансовi активи, чутливi до процентних
ставок
Депозити строком бiльше 3 мiсяцiв 21 762
2
447
22 211
Всього фiнансовi активи, чутливi до фiнансових ставок 21 762
2
447
22
211
Рiк, що закiнчився
31.12.2016
31.12.2015
5%
-5%
5%
-5%
Чистий вплив змiни ставки на звiт про доходи
110

1 759 -1 759

1 110 -1

Монiторинг вiдсоткових ставок по фiнансовим iнструментам Компанiї поданi нижче:
Середньорiчнi процентнi ставки за 2016 рiк
гривнi
долари
євро
Фiнансовi активи
Короткостроковi депозити термiном бiльше 3 мiсяцiв
Депозити строком до 3 мiсяцiв
13
4
6

13,3

6

6

Аналiз кредитного ризику
Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договiрних
зобов'язань, обмежується фiнансовою дебiторською заборгованiстю, довгостроковими
та поточними фiнансовими iнвестицiями та залишками грошових коштiв, як
представлено нижче:
31.12.2016

31.12.2015

Грошовi кошти та їх еквiваленти
7 578 14 686
Депозити в банках 35 192
22 211
Фiнансовi iнвестицiї доступнi для продажу 25 125
Дебiторська заборгованiсть фiнансова
749
72
Всього
68 644
62 938

25 969

Компанiя здiйснює монiторинг ризику за окремими власниками страхових полiсiв та за
групами власникiв страхових полiсiв у рамках процесу кредитного контролю. По
значних ризиках, пов'язаних з окремими власниками страхових полiсiв чи однорiдними
групами власникiв страхових полiсiв проводиться фiнансовий аналiз. З метою
зменшення ризику несплати власниками страхових полiсiв належних сум до всiх

страхових полiсiв включено положення щодо скасування полiсу у разi несплати
страхового внеску у встановлений час.
Компанiя здiйснює постiйний монiторинг невиконання зобов'язань клiєнтами та iншими
контрагентами, визначених на iндивiдуальнiй основi, та вводить цю iнформацiю в
свої процедури контролю кредитного ризику.
Визначаючи суму очiкуваного вiдшкодування дебiторської заборгованостi та
фiнансових iнвестицiй, Компанiя розглядає будь-яку змiну кредитної якостi
дебiторської заборгованостi та об'єктiв iнвестування з моменту первинного її
виникнення до звiтної дати.
Кредитний ризик для грошових коштiв та депозитiв, що розмiщенi на рахунках банкiв,
є незначним, оскiльки Компанiя має справу з банками з високою репутацiєю та
зовнiшнiми кредитними рейтингами, що пiдтверджують їх високу якiсть.
Аналiз ризику лiквiдностi
Ризик лiквiдностi - це ризик того, що суб'єкту господарювання буде складно
виконати свої фiнансовi зобов'язання, що пiдлягають погашенню грошовими коштами
або iншими фiнансовими активами. Ризик лiквiдностi виникає у випадках
неузгодженостi строкiв погашення за активами та зобов'язаннями. Узгодженiсть або
контрольована неузгодженiсть строкiв погашення за активами та зобов'язаннями та
процентних ставок по активах та зобов'язаннях є основою управлiння лiквiднiстю.
Фiнансовi установи, як правило, не можуть повнiстю узгоджувати строки погашення,
оскiльки господарським операцiям притаманнi невизначеностi рiзного характеру.
Основний ризик лiквiдностi, що виникає у Компанiї, пов'язаний з щоденним
забезпеченням наявностi грошових ресурсiв для врегулювання збиткiв, понесеним по
страховим договорам
Компанiя здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом ретельного монiторингу
запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також вибуття
грошових коштiв внаслiдок повсякденної дiяльностi.
Станом на 31 грудня 2016 року та 31.12.2015 договiрнi строки погашення
дисконтованої суми зобов'язань Компанiї такi, як узагальнено нижче:
На 31.12.2016
Протягом 1 року
Через 1-3 роки
роки
Страховi резерви
4 825 5 023 2 304 4 502
Всього
4 825 5 023 2 304 4 502
На 31.12.2015
Протягом 1 року
Через 1-3 роки
рокiв
Фiнансова кредиторська заборгованiсть
1
Страховi резерви 1 671 7 044 2 256 5 359
Всього
1 672 7 044 2 256 5 359

Через 3-5 роки

Через 3-5 роки

Пiсля 5

Пiсля 5

Керiвництво щомiсяця розглядає прогнози грошових потокiв Компанiї. Управлiння
потребами лiквiдностi Компанiї здiйснюється за допомогою як короткострокових, так
i довгострокових прогнозiв.
Управлiнський персонал вважає, що доступнi очiкуванi операцiйнi грошовi потоки
достатнi для фiнансування поточних операцiй Компанiї.
Управлiння капiталом
Страхова компанiя не має офiцiйного внутрiшнього документу, що визначає принципи
управлiння капiталом, однак керiвництво приймає засоби по пiдтриманню капiталу на
рiвнi, достатньому для задоволення операцiйних та стратегiчних потреб Страхової
компанiї, а також для пiдтримання довiри учасникiв ринку. Це досягається шляхом
ефективного управлiння грошовими коштами, постiйного контролю виручки та прибутку,
а також планування довгострокових iнвестицiй, якi фiнансуються за рахунок коштiв
операцiйної дiяльностi Страхової компанiї. Здiйснюючi данi заходи, Страхова
компанiя прагне забезпечити стiйкий рiст прибутку.
Полiтика Компанiї щодо управлiння капiталом у рамках страхової i не страхової
дiяльностi спрямована на пiдтримку достатнього рiвня капiталу, передбаченого
вимогами Закону України "Про страхування" та всiма додатковими вимогами
Нацiональної комiсiї з фiнансових послуг.
Згiдно Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 28 серпня 2003 року N 40 "Про затвердження Лiцензiйних умов

провадження страхової дiяльностi", встановленi вимоги до провадження страхової
дiяльностi, зокрема згiдно п. 2.5 вартiсть чистих активiв страховика, створеного у
формi акцiонерного товариства або товариства з додатковою вiдповiдальнiстю, пiсля
закiнчення другого та кожного наступного фiнансового року з дати внесення
iнформацiї про заявника до Державного реєстру фiнансових установ має бути не
меншою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика.
Мiнiмальний розмiр статутного капiталу страховика, що здiйснює страхування життя,
визначений Законом України "Про страхування" та Лiцензiйними умовами ведення
страхової дiяльностi складає 1,5 млн. євро (для страхових компанiй створених до
17.05.201З року, для створених пiсля цiєї дати розмiр мiнiмального статутного
капiталу складає еквiвалент 10 млн. євро).
Страхова компанiя має такi показники статутного капiталу та чистих активiв станом
на 31.12.2016, 31.12.2015:
31.12.2016 31.12.2015
Статутний капiтал 17 200
17 200
Чистi активи
50 698
45 652
Еквiвалент статутного капiталу в євро
605
656
Також згiдно вимогами нормативних актiв передбаченi вимоги щодо покриття страхових
резервiв диверсифiкованими лiквiдними активами.
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 Компанiя виконує всi цi вимоги.
Узагальнення фiнансових активiв та зобов'язань за категорiями
Балансову вартiсть фiнансових активiв i зобов'язань Компанiї, визнаних на дату
звiтностi звiтних перiодiв, можна розподiлити за категорiями таким чином:
Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2016
року
Ря-док
Назва статтi
Фiнансовi активи та зобов'язання, оцiненi за
амортизованою вартiстю
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку чи збитку
Усього
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
7 578
7 578
2
Депозити в банках 35 192
35 192
3
Цiннi папери доступнi для продажу
25 125
25 125
4
Страхова та iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 749
749
Усього фiнансових активiв
43 519
25 125
68 644
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
5
Страхова та iнша фiнансова кредиторська заборгованiсть
16 778
16 778
Усього фiнансових зобов'язань 16 778
16 778
Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки станом на 31 грудня 2015
року
Ря-док
Назва статтi
Фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою вартiстю
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням
результату переоцiнки у прибутку чи збитку
Усього
АКТИВИ
1
Грошовi кошти та їх еквiваленти
14 686
14 686
2
Депозити в банках 22 211
22 211
3
Цiннi папери доступнi для продажу
25 969
25 969
4
Страхова та iнша фiнансова дебiторська заборгованiсть 72
72
Усього фiнансових активiв
36 969
25 969
62 938
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
5
Страхова та iнша фiнансова кредиторська заборгованiсть
16 333
16 333
Усього фiнансових зобов'язань 16 333
16 333
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Товариство використовує таку iєрархiю для визначення справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв i
розкриття iнформацiї про неї у розрiзi моделей оцiнки :
1-й рiвень: котирування (нескоригованi) на активних ринках для iдентичних
активiв або зобов'язань;

2-й рiвень: моделi оцiнки, всi вихiднi данi для яких, що мають суттєвий
вплив на вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, прямо або непрямо
'рунтуються на iнформацiї, спостережуванiй на ринку;
З-й рiвень: моделi оцiнки, якi використовують вихiднi данi, що мають
суттєвий вплив на вiдображену у звiтностi суму справедливої вартостi, якi не
'рунтуються на iнформацiї, спостережуванiй на ринку.
На 31 грудня 2016 р., 2015 р.. фiнансовi iнвестицiї в портфелi на продаж
класифiкованi за 1-м рiвнем, а саме справедлива вартiсть цiнних паперiв визначена
у вiдповiдностi до доступних котирувань на вiдкритих ринках. Однак, часто для
визначення справедливої вартостi необхiдне використання професiйних суджень для
тлумачення ринкових даних. Україна продовжує демонструвати певнi характеристики
ринкiв, що розвиваються, а економiчнi умови продовжують обмежувати обсяг
дiяльностi на фiнансових ринках. Ринковi котирування можуть бути застарiлими та не
вiдображати належну справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв. Керiвництво
використало усю доступну ринкову iнформацiю для оцiнки справедливої вартостi
фiнансових iнструментiв.
Так, справедлива вартiсть активiв Компанiї, що вiдображенi за справедливою
вартiстю, наведена в таблицi:
Рiвень 1
Рiвень 2
Рiвень 3
31 грудня 2016
Фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу
31 грудня 2015
Фiнансовi iнвестицiї наявнi для продажу

25 125
25 969

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та фiнансових та страхових зобов'язань, що
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, наведена у таблицi:
31.12.2016 31.12.2015
Балансова вартiсть
Справедлива
вартiсть
Балансова вартiсть
Справедлива
вартiсть
Фiнансовi активи
Поточна фiнансова дебiторська заборгованiсть, чиста 749
Грошовi кошти та їх
еквiваленти 7 578 7 578 14 686
14 686
Фiнансовi iнвестицiї
(депозити) 35 192
35 192
22 211
22 211
Всього
42 519
42 519
36 969
36 969
Фiнансовi зобов'язання
Фiнансова кредиторська
заборгованiсть за страховою дiяльнiстю
333
Всього

16 778

749

16 778

72

72

16 333

16

Справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається виходячи з
моделей розрахунку вартостi на основi аналiзу дисконтованих грошових потокiв.
Дебiторська та кредиторська заборгованiсть є поточною, а тому її вартiсть
вiдповiдає справедливiй
Компанiя при оцiнцi страхових активiв та зобов'язань використовує МСФЗ 4 "Страховi
контракти" в частин можливих виключень облiкової полiтики. Страховi резерви не є
чистими фiнансовими зобов'язаннями в розумiннi стандартiв "Фiнансовi iнструменти",
проте з метою аналiзу фiнансових ризикiв Страхова компанiя вважає їх такими,
оскiльки цi резерви потребуватимуть погашення грошовими коштами.
7.

Основнi засоби

Показники
Транспортнi засоби
Офiсне обладнання, меблi, оргтехнiка
основнi
засоби
Всього
На 31.12.2014:
первiсна (переоцiнена) вартiсть
76
348
13
437
накопичена амортизацiя i знецiнення (65) (339) (4)
(408)
балансова вартiсть
11
9
9
29
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився
31 грудня 2015 р.

Iншi

надходження
вибуття
переоцiнка
амортизацiя (6)
(3)
(1)
(10)
iншi змiни
переоцiнка амортизацiї
На 31.12.2015:
первiсна (переоцiнена) вартiсть
76
348
13
накопичена амортизацiя i знецiнення (71) (342) (5)
балансова вартiсть
5
6
8
19
змiни балансової вартостi за рiк, що закiнчився
31 грудня 2016 р.
надходження
вибуття
переоцiнка
амортизацiя (3)
(2)
(1)
(6)
iншi змiни
переоцiнка амортизацiї
На 31.12.2016:
первiсна (переоцiнена) вартiсть
76
348
13
накопичена амортизацiя i знецiнення (74) (344) (6)
балансова вартiсть
2
4
7
13

437
(418)

437
(424)

Основнi засоби станом на 31.12.2016 року оцiнюються за iсторичною собiвартiстю за
мiнусом накопиченої амортизацiї.
8.

Нематерiальнi активи

Показники
Група нематерiальних активiв
Лiцензiї
Програмне
забезпечення
На 31.12.2014
Первiсна вартiсть 13
166
179
Накопичена амортизацiя i знецiнення
Балансова вартiсть
13
39
52
Змiни балансової вартостi за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2015р.
надходження
амортизацiя
4
4
вибуття
(14) (14)
На 31.12.2015:
Первiсна вартiсть 13
170
183
Накопичена амортизацiя i знецiнення
Балансова вартiсть
13
29
42
Змiни балансової вартостi за рiк,
що закiнчився 31 грудня 2016р.
надходження
5
5
амортизацiя
(14) (14)
На 31.12.2016:
Первiсна вартiсть 13
175
188
Накопичена амортизацiя i знецiнення
Балансова вартiсть
13
20
33
9.

Всього

(127) (127)

(141) (141)

(155) (155)

Фiнансовi iнвестицiї

31.12.2016 31.12.2015
Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї
Всього фiнансовi iнвестицiї
25 125

25 125
25 969

25 969

Цiннi папери в портфелi Товариства представленi такими категорiями:
31.12.2016 31.12.2015
Наявнi для продажу фiнансовi iнвестицiї
Пайовi цiннi папери
25 125
25 969
Всього портфель цiнних паперiв
25 125

26 969

Iнвестицiйнi доходи вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках склали за 2016
рiк - 5 925,0 тис. грн. (за 2015 рiк - 5 123,0 тис. грн.)

Iнформацiя про схильнiсть Компанiї до кредитного, процентного i валютного ризику
розкрита в Примiтцi 6
10.
Iнвестицiї до погашення, дебiторська заборгованiсть та грошовi кошти
31.12.2016 31.12.2015
Короткостроковi депозити зi строком погашення бiльше 3-х мiсяцiв
35 192
22 211
Грошовi кошти та їх еквiваленти
7 578 14 686
Фiнансова дебiторська заборгованiсть
749
72
Всього фiнансовi активи
43 519
36 969
Iнформацiя про схильнiсть Компанiї до кредитного, процентного i валютного ризику
розкрита в Примiтцi 6.
11.

Дебiторська заборгованiсть

31.12.2016 31.12.2015
Iнша дебiторська заборгованiсть
Заборгованiсть по нарахованим доходам
Заборгованiсть страхувальникiв
102
Iнша дебiторська заборгованiсть
29
Всього дебiторська заборгованiсть
В т.ч фiнансовi активи
749
72

647

72

23
778

95

Iнформацiя про схильнiсть Компанiї до кредитного ризику розкрита в Примiтцi 6
12.

Грошовi кошти та їх еквiваленти

31.12.2016 31.12.2015
Грошовi кошти в банку та у касi
Всього
7 578 14 686

7 578 14 686

Iнформацiя про схильнiсть Компанiї до кредитного, процентного i валютного ризику
розкрита в Примiтцi 6
13.

Статутний капiтал

31.12.2016 31.12.2015
Статутний капiтал
17 200

17 200

Учасники Товариства
31.12.2016 31.12.2015
ТОВ "Капiтал"
16 856
16 856
ТОВ "Теком" 172
172
ТОВ "ВiвiенГмбХ" 172
172
Разом
17 200
17 200
14.

Капiтал у дооцiнках та iншi фонди

31.12.2016
Резервний фонд
Всього резерви
15.

31.12.2015
2 580 2 580
2 580 2 580

Зобов'язання зi страхової дiяльностi та активи перестрахування

31.12.2016 31.12.2015
Валовi страховi зобов'язання
Математичнi резерви
16 776
16 330
Всього резерви за страховою дiяльнiстю,
валовi
16 776
16 330
Покритi договорами перестрахування
Математичнi резерви
37
31
Всього частка перестраховикiв у резервах за страховою дiяльнiстю
Всього чистi страховi зобов'язання

16 739

37

16 299

Змiни в зобов'язаннях по страховiй дiяльностi та активах перестрахування
Математичнi резерви
2016 2015
Валовi
Перестра-

31

хування
Чистi Валовi
Перестрахування
Чистi
Резерв на початок року
16 330
31
16 299
18 360
336
Збiльшення/(зменшення) зобов'язань (окрiм впливу курсiв) 446
6
030) 7
(2 037)
Резерв на кiнець року 16 776
37
16 739
16 330
31

24

18

440

(2

16 299

Станом на 31.12.2016р. було проведено оцiнювання адекватностi резервiв, якi
Компанiя сформувала згiдно методики формування резервiв, затвердженої регулятором.
Дане оцiнювання по довгострокових договорах страхування полягає в розрахунку
дисконтованої вартостi всiх грошових потокiв, якi пов'язанi з групою полiсiв, що
аналiзується, на основi реалiстичних актуарних припущень. За результатами
оцiнювання зроблено висновок, що сформованi Компанiєю резерви станом на
31.12.2016р. є адекватними, тобто балансова вартiсть страхових зобов'язань є
бiльшою за чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв.
16.

Забезпечення

Забезпечення на виплату вiдпусток
Балансова вартiсть на
початок 2015 року 134
134
збiльшення/(зменшення)
iснуючих резервiв (4)
(4)
Балансова вартiсть на
Початок 2016 року 130
130
збiльшення/(зменшення)
iснуючих резервiв 22
22
Балансова вартiсть на кiнець 2016 року
17.

Разом

152

152

Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток складаються з:
31.12.2016 31.12.2015
Поточний податок на прибуток
1 128 916
Вiдстрочений податок на прибуток
Всього витрат з податку на прибуток
1 128 916
Починаючи з 01.01.2015 року податок на прибуток обчислюється виходячи iз
бухгалтерського фiнансового результату, вiдкоригованого на рiзницi, передбаченi
Податковим кодексом України (амортизацiйнi рiзницi, рiзницi, якi виникають при
формуваннi резервiв (забезпечень), рiзницi, якi виникають пiд час здiйснення
фiнансових операцiй). Оскiльки дохiд Компанiї складає до 20 млн. грн., прийнято
рiшення скористатися виключенням про незастосування коригування фiнансового
результату на рiзницi, передбаченi Податковим кодексом України Ставка податку на
прибуток визначена для оподаткування у 2016 роцi складатиме 18% - для
оподаткування прибутку. Податок з доходiв в розмiрi 3% вiд отриманих страхових
премiй вiд дiяльностi по короткостроковому страхуваннi життя буде зменшувати
фiнансовий результат, який визначатиметься для розрахунку податку на прибуток.
Рiк, що закiнчився
31 грудня 2016
31 грудня 2015
Поточний податок на прибуток 1 128 916
Всього витрати з податку на прибуток

1 128 916

Дохiд за договорами страхування i спiвстрахування
1 841 1 709
в т.ч за договорами з довгострокового страхування життя
(1 160)
(1 195)
Об'єкт до оподаткування за страховою дiяльнiстю 681
514
Податок на прибуток вiд страхової дiяльностi у податковому облiку (ставка податку
3 % - 2016 рiк)
20
15
Прибуток за 2016 рiк у податковому облiку 6 153 5 001
Прибуток до оподаткування за даними фiнансової звiтностi
6 153 5 120
Теоретичне розрахункове значення витрат з податку на прибуток (ставка податку 18%
- 2016 рiк) 1 108 922
Вплив рiзниць, що не вiдображаються в фiнансовiй звiтностi
(21)
Всього витрати з податку на прибуток
1 128 916

18.

Чистi заробленi страховi премiї

Рiк, що закiнчився
2016 2015
Премiї нарахованi
1 841 1 708
Премiї переданi перестраховикам
(83)
Всього страхових премiй

(64)

1 758 1 645

2016 2015
Валовi
Перестрахування
Чистi Валовi
Перестрахування
Чистi
За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою
визначеного договором пенсiйного вiку
743
18
725
657
12
645
За iншими договорами накопичувального страхування
695
6
689
824
9
815
За договорами страхування життя лише на випадок смертi
200
57
143
145
35
110
За iншими договорами страхування життя
203
2
201
82
7
75
Всього
1 841 83
1 758 1 708 64
1 645
19.

Iнвестицiйнi доходи

Рiк, що закiнчився
2016 2015
Iнвестицiйнi доходи
Процентнi доходи по грошовим коштам та еквiвалентам 5 925 5 123
Результат змiни вартостi цiнних паперiв 657
Доходи вiд курсової рiзницi по депозитам 3 168 4 003
Всього iнвестицiйнi доходи
9 750 9 126
20.

Виплати за страховою дiяльнiстю

Рiк, що закiнчився
2016 2015
Страховi виплати
За договорами накопичувального страхування
1 816 5 058
За договорами страхування життя лише на випадок смертi
79
За iншими договорами страхування життя
50
21
За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованою особою
визначеного договором пенсiйного вiку
14
3
Всього страховi виплати по страхуванню життя 1 880 5 161
Витрати по розiрванню договорiв страхування
670
908
Всього виплати за страховою дiяльнiстю 2 550 6 069
21.

Витрати на управлiння

Рiк, що закiнчився
2016 2015
Заробiтна плата
941
694
Внески на соцiальнi заходи
198
249
Амортизацiя
19
25
Резерв вiдпусток та матерiального заохочення 94
120
Професiйнi послуги
971
213
Витрати на оренду
152
167
Iншi витрати
44
65
Всього витрат на управлiння та маркетинг 2 419 1 533
22.

Iншi доходи та витрати
Рiк, що закiнчився
2016 2015

Iншi операцiйнi витрати
Втрати вiд знецiнення фiнансових активiв, наявних для продажу
Всього iншi операцiйнi витрати
127

127

Чистий результат вiд операцiй з цiнними паперами
Рiк, що закiнчився
2016 2015
Доходи вiд продажу цiнних паперiв 1 501 4 265
Собiвартiсть продажу цiнних паперiв
(1 500)
Чистий результат вiд продажу цiнних паперiв
1
23.

Операцiйнi витрати за елементами

Рiк, що закiнчився
2016 2015
Страховi виплати
2 550
Витрати на оплату працi
Професiйнi послуги
971
Амортизацiя основних засобiв
Агентська винагорода
Витрати на операцiйну оренду
Iншi витрати
44
428
Всього витрат
24.

(4 265)
0

6 069
1 233 943
та нематерiальних активiв
8
152
167

19

25

4 969 7 640

Оренднi платежi

На 31.12.2016
На 31.12.2015
Загальна сума майбутнiх мiнiмальних орендних платежiв у
рамках нерозривної операцiйної оренди
152
167
в т. ч.: до одного року 152
167
вiд одного року до п'яти рокiв
бiльше п'яти рокiв
Згiдно умов договорiв Компанiя може розiрвати договори оренди з попередженням про
таке розiрвання за 3 мiсяцi, вiдповiдно майбутнi мiнiмальнi оренднi платежi були
розрахованi на основi припущення про нерозривнiсть оренди протягом 3-х мiсяцiв.
25.

Витрати на оплату працi

Рiк, що закiнчився
2016 2015
Заробiтна плата 941
694
Витрати на соцiальне страхування
Всього
1 139 943
кiлькiсть працiвникiв 15
14
26.

198

249

Операцiї з пов'язаними особами

Винагороди ключовому управлiнському персоналу
Винагороди, отриманi керiвним управлiнським персоналом у звiтному перiодi
становлять такi суми, що вiдображенi у складi витрат на оплату працi:
31 грудня 2016

31 грудня 2015

Заробiтна плата i премiї
Всього
237
150
Операцiї за участю

237

150

пов'язаних осiб

Пов'язаними особами Компанiї є:
керiвний управлiнський персонал:
Посада
Директор

ПIБ
Башилова Оксана Анатолiївна

Головний бухгалтер

Змiєвська Наталiя Iванiвна

Iншi операцiї з пов'язаними сторонами
На 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 Компанiя мала пов'язанi сторони:
керiвництво, склад якого викладено у загальнiй iнформацiї,
власники, склад яких викладено у примiтцi 13
Компанiя протягом 2016 та 2015 рокiв мало такi операцiї з пов'язаними сторонами:
Отриманi премiї та виплаченi страховi вiдшкодування пов'язаним сторонам :
Контрагент- повязана особа
Отримано премiї за 2016 рiк
Виплачено страховi
вiдшкодування у 2016 роцi
Отримано премiї за 2015 рiк
Виплачено страховi
вiдшкодування у 2015 роцi
Керiвний управлiнський персонал
6
6
108
Разом 6
6
108
Операцiй з пов'язаними сторонами проводились на ринкових умовах.
27.

Умовнi активи та зобов'язання

На дату складання та затвердження звiтностi не було помiчено жодного
непередбачуваного зобов'язання або зобов'язання до виконання, iнформацiю про що
необхiдно розкрити або скоригувати у фiнансових звiтах.
Умовнi зобов'язання податкового характеру
Податкова система України характеризується постiйними змiнами законодавчих норм,
офiцiйних роз'яснень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i суперечливих, що
припускає неоднозначне тлумачення їх податковими органами. Правильнiсть обчислення
податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена на протязi трьох наступних рокiв.
Останнiм часом практика в Українi така, що податковi органи займають бiльш жорстку
позицiю в частинi iнтерпретацiї i вимог дотримання податкового законодавства.
Керiвництво Страхової компанiї, виходячи зi свого розумiння податкового
законодавства, офiцiйних роз'яснень i судових рiшень вважає, що податковi
зобов'язання вiдображенi в адекватнiй сумi. Проте, трактування цих положень
вiдповiдними органами може бути iншим i це може мати значний вплив надану
фiнансову звiтнiсть.
28.

Подiї пiсля дати балансу

Полiтична та економiчна ситуацiя в Українi в 2017 роцi продовжує бути вкрай
непередбачуваною, мала мiсце подальша девальвацiя нацiональної валюти, погiршення
лiквiдностi банкiвського сектору та фондового ринку. Вплив такої ситуацiї на
фiнансовий стан та результати дiяльностi Компанiї наразi не можливо оцiнити
29.

Узгодження фiнансової звiтностi

У фiнансовiй звiтностi, пiдготовленiй вiдповiдно до вимог центральних органiв
виконавчої влади України щодо формату подання фiнансової звiтностi за 2016 рiк, в
статтi "Грошi та їх еквiваленти" зазначене суму 42 770 тис. грн., яка в фiнансовiй
звiтностi, складенiй згiдно вимог МСФЗ, роздiлена мiж статтями "Грошовi кошти та
їх еквiваленти" в розмiрi 7 578 тис. грн. та "Фiнансовi активи, утримуванi до
погашення" в сумi 35 192 тис. грн., де вiдображенi депозити, розмiщенi в банках
Така розбiжнiсть пов'язана з тим, що Компанiя звiтує до Нацiональної комiсiї, що
здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, надаючи "Звiтнi
данi страховика", порядок складання яких регламентується "Порядком складання
звiтних даних страховика", затвердженим розпорядженням Нацiональної комiсiї
№ 39 вiд 03.02.2004 року, що передбачає надання звiту страховика в електронному
виглядi, де такий вид надання звiтностi виключає можливiсть змiни статей звiту
страховика у вiдповiдностi з нормами МСФЗ.
Директор

Башилова Оксана Анатолiївна
(пiдпис)

Головний бухгалтер
(пiдпис)

___________________

Змiєвська Наталiя Iванiвна

___________________

Затверджено до випуску та пiдписано 27 лютого 2017 року
ЗВIТНIСТЬ, ЯКА ПIДГОТОВЛЕНА ВIДПОВIДНО ДО ВИМОГ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНIВ ВИКОНАВЧОЇ
ВЛАДИ УКРАЇНИ

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
Звітний період, за який проведений аудит фінансової
звітності
Думка аудитора

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Аудиторська фірма "ПКФ Аудит-фінанси"
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поверх
3886
26.10.2006
379
П
000379
23.05.2016
21.04.2021
2016 рік
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