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1. Вступний параграф
1.1.
Повна назва

Основні відомості про страховика
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Блакитний поліс»

Код ЄДРПОУ

31029412

Місцезнаходження

м. Київ, вул. Антоновича, 122

Дата реєстрації

16 грудня 2008 р. Голосіївською районною державною
адміністрацією м. Києва, номер запису про включення
відомостей про юридичну особу до єдиного
державного реєстру 10681050007023813

Дата внесення змін до
установчих документів
Поточний рахунок

31 травня 2016 р.

Основні види діяльності

Страхування життя, ліцензія Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України серія
АВ № 499979 від 20.01.2010 р.

Поточний
рахунок
26504030032820
«Укрексімбанк», м. Київ, МФО 322313

в

АТ

Кількість
акціонерів Кількість акціонерів складає три особи, в тому числі:
станом на 31 грудня 2016 дві юридичні особи – резиденти та одна фізична особар.
резидент.
Чисельність працівників 12 осіб
станом на 31 грудня 2016
р.
Відповідальні особи за Голова Правління – Тарасов С.А. до 27.09.2016р.,
фінансово-господарську
Козиний В. В. з 28.09.2016р.
діяльність
Головний бухгалтер – Бінівська Л.А.
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1.2.Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів
облікової політики
Ми провели перевірку фінансового звіту Публічного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Блакитний поліс» станом на 31 грудня 2016 року.
Згідно з пунктом 8 МСБО 1 «Подання фінансових звітів» та наказу
Міністерства фінансів України від 28 березня 2013р. № 433 комплект фінансових
звітів компанії включає такі компоненти:
– Баланс (Звіт про фінансовий стан);
– Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід);
– Звіт про рух грошових коштів (прямим методом);
– Звіт про власний капітал ( Звіт про зміни у власному капіталі);
– Примітки до річної фінансової звітності.
Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України
«Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності
з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації
бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням
Аудиторської палати України № 320/1 від 29 грудня 2015 року, в тому числі у
відповідності із МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової
звітності», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного
аудитора», МСА 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи
оглядами історичної фінансової інформації».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою
одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих
викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які
підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку
застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок,
здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання
фінансових звітів.
Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські
докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських
доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на
доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські
докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та
звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувалися нами в основному за
допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.
У своїй роботі аудитор використовувала принцип вибіркової перевірки. Під
час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо
відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось
шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у
фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку
нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні,
чинним протягу періоду перевірки.
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків
суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядала заходи внутрішнього контролю,
що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання
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фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього
контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності
використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань
станом на 31 грудня 2016 року, але нами були виконані процедури, які
обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.
Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання
аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова
звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою
фінансової звітності.
Аудитор керувалася діючим законодавством України, встановленим
порядком ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності,
вимогами законів України «Про акціонерні товариства», «Про страхування», «Про
цінні папери і фондову біржу», «Про державне регулювання ринку цінних паперів в
Україні», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг».
При складанні даного звіту незалежного аудитора враховані Методичні
рекомендації щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення
аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, які
затверджено Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 27 грудня 2005 року № 5204 із змінами та доповненнями,
внесеними розпорядженням Держфінпослуг від 12 жовтня 2006 року № 6313, та які
погоджено рішенням Аудиторської палати України від 28 вересня 2006 року №166.
Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано Публічним
акціонерним товариством «Страхова компанія «Блакитний поліс» для підготовки
фінансових звітів, є Міжнародні стандарти фінансової звітності, які затверджені
Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) та розміщені на
офіційному сайті Міністерства Фінансів України і законодавство України, зокрема
Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Фінансова звітність за 2016 р. складена відповідно до змін, внесених Законом
№ 3332 до Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (п. 12.2 ст. 121), п. 2 Порядку подання фінансової
звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 р. № 419, наказу
Міністерства фінансів України від 28 березня 2013р. № 433 «Методичні
рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності».
Відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку Товариством
визначена облікова політика.
Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення
бухгалтерського обліку, визначає принципи, методи і процедури, що
використовуються Товариством для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика Товариства – документ, головною метою якого є загальна
регламентація застосованих на практиці прийомів та методів бухгалтерського
обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.
Обрана Товариством облікова політика:
 забезпечує повноту та достовірність відображення операцій в обліку;
 визначає систему ведення бухгалтерського обліку;
 закріплює правила та процедури, прийняті керівництвом для ведення
фінансового, управлінського та податкового обліку;
 відображає особливості організації та ведення бухгалтерського обліку;
 направлена на повне задоволення потреб управління Товариством;
 сприяє виконанню повного обсягу фінансово - господарських операцій;
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забезпечує встановлення контролю здійснення цих операцій;
встановлює правила документообігу;
затверджує ведення системи рахунків і регістрів бухгалтерського обліку;
визначає технологію обробки облікової інформації.
Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою і
валютою подання фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч.
Фінансова звітність Товариства складена відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності та облікової політики Публічного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Блакитний поліс», яка затверджена наказом
Голови Правління Товариства.
Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку
Товариства за станом на кінець останнього дня звітного 2016 року.
Внутрішня облікова політика Товариства, яка відображає принципи та методи
бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність,
відповідає вимогам МСФЗ.

2. Відповідальність управлінського персоналу Товариства за
фінансову звітність
Управлінський персонал Товариства, в особі відповідальних посадових осіб,
несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 (б) МСА 210 «Узгодження завдань з
аудиту»:
 за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2016р. відповідно
до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку;
 за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним
для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
 за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що
підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Товариством
разом з фінансовою звітністю Комісії;
 за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про
безперервність діяльності Товариства на основі проведеного фінансового
аналізу діяльності Товариства у відповідності з вимогами МСА 200 «Загальні
цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту».
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність також за:
 початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
 правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських
операцій;
 доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
 методологію та організацію бухгалтерського обліку;
 управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну
документацію

3. Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності
на підставі результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит у відповідності до вимог Міжнародних стандартів аудиту,
зокрема, МСА 700 « Формування думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,
МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706
«Пояснювальні параграфи та параграфи
інших питань у звіті незалежного
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аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в
документах, що містить перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової
звітності».
Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а
також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що
фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих
ризиків, ми розглядали ті заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання
та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності з метою
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою
висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних
облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським
персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для
висловлення нашої думки.

4.Умовно-позитивна думка аудитора щодо фінансової звітності
відповідно до МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного
аудитора»
4.1. Питання, що не впливають на думку аудитора
Діяльність Товариства у 2016 р. здійснювалася у складних економічних
умовах, обумовлених наслідками найглибшої за часів незалежності України кризи
2014-2015 рр.
Фінансовий сектор залишився вразливим до зовнішніх та внутрішніх ризиків.
Економічні умови для розвитку вітчизняної економіки та фінансового сектору у 2016
р. ускладнилися через продовження військової агресії на сході країни, високу
волатильність цін на основні експортні товари, що створювало протягом року
значний тиск на валютний ринок.
В результаті глибокої економічної рецесії доходи населення значно
скоротилися, що стало причиною падіння попиту на страхові послуги, зокрема, на
послуги зі страхування життя. Стрімке зростання цін та тарифів призвело до
зниження рівня платоспроможності клієнтів страхових компаній, що призвело до
зростання прострочення сплати страхових платежів та зменшення кількості
укладених договорів страхування.
Припущення про безперервність діяльності розглядається аудитором у
відповідності до МСА 570 «Безперервність» як таке, що Товариство продовжуватиме
свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби
ліквідуватися або припиняти її.
4.2 Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв’язку з властивими аудиту обмеженнями: вибірковим характером
перевірки, фактом неучасті аудитора в інвентаризації активів та зобов’язань,
вибірковою перевіркою податкового обліку, слід врахувати можливість існування
невиявлених розбіжностей, які не були предметом оцінки аудитора. З огляду
вказаного, аудиторський висновок було модифіковано відповідним чином.
4.3. Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про які йдеться в параграфі
«Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність
відображає достовірно, у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Публічного
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акціонерного товариства «Страхова компанія «Блакитний поліс» станом на 31
грудня 2016 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що
минув на зазначену дату, у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової
звітності та вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні».

5. Відповідність вартості чистих активів вимогам
законодавства
У міжнародній практиці чисті активи розглядаються як синонім власного
капіталу. Чисті активи – це активи товариства за винятком його зобов’язань (МСФЗ
3 «Об'єднання бізнесу»).
Станом на 31.12.2016 р. чисті активи Публічного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Блакитний поліс» складають:

Рядок

1
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3.
4.
4.1

5.

Найменування показника

АКТИВИ
Необоротні активи
Оборотні активи
Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи
вибуття
Разом активи (рядок 1300 ф.№1)
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення
Зобов'язанні, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

Значення
показника на
кінець звітного
періоду ( 31 грудня
2016р.) тис.грн.

17 461
60 650
0
78 111
47 830
383
0

Разом зобов’язань (сума рядків 1595, 1695, 1700, ф.№1)
ЧИСТІ АКТИВИ (рядок 1.4 – рядок 2.4)
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПІТАЛ, в тому числі:
Неоплачений капітал
Вилучений капітал

48 213
29 898
15 950
0
2 200

Перевищення вартості чистих активів Товариства над
розміром зареєстрованого статутного капіталу
проводиться за формулою: (рядок 3 – рядок 4)

13 948

Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється
згідно з метою реалізації положень ст. 155 Цивільного кодексу України «Статутний
капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3, а саме: « Якщо після закінчення
другого та кожного наступного фінансового року вартість чистих активів
акціонерного товариства виявиться меншою від статутного капіталу, товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів
товариства стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу,
встановленого законом, товариство підлягає ліквідації».
Таким чином, на думку аудитора, вартість чистих активів Товариства станом
на 31 грудня 2016 року складає 29 898 тис. грн., що перевищує розмір
зареєстрованого статутного капіталу, який станом на 31 грудня 2016року складає
15950 тис. грн., на 13 948 тис. грн., що відповідає вимогам п.2.5 Ліцензійних умов
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провадження страхової діяльності, які затверджені Розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 40 від 28 серпня 2003
року із змінами та доповненнями та вимогам статті 155 Цивільного кодексу України.
Аудитор підтверджує, що розмір чистих активів Публічного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Блакитний поліс» відповідає вимогам чинного
законодавства.

6. Думка аудитора щодо відповідності річних звітних даних
страховика за 2016 рік Порядку складання звітних даних
страховиків, затвердженому розпорядженням
Держфінпослуг України від 3 лютого 2004 року № 39 зі змінами та
доповненнями
За даними виконання завдань з надання впевненості усі показники річних
звітних даних страховика за 2016 рік, в усіх суттєвих аспектах відповідають вимогам
Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженому розпорядженням
Держфінпослуг України від 3 лютого 2004 року № 39 із змінами та доповненнями.
За даними аудиту Публічного акціонерного товариства «Страхова компанія
«Блакитний поліс» товариство здійснювало діяльність відповідно отриманій
ліцензії на право провадження страхової діяльності.
Фактичний запас платоспроможності Товариства станом на 31 грудня 2016р.
складає 29868 тис.грн.
Нормативний запас на вказану дату відповідно до ст. 30 Закону України «Про
страхування» становить 2330 тис. грн. Перевищення фактичного запасу
платоспроможності над розрахунковим нормативним – 27538 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності Товариства за період з 01 січня 2016 р.
по 31 грудня 2016 р. на будь-яку дату перевищує розрахунковий нормативний, що
відповідає вимогам розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 15 вересня 2003 року № 40 «Про затвердження
Ліцензійних умов провадження страхової діяльності».
Гарантійний фонд складає 16853 тис. грн.
Вартість чистих активів Товариства, визначена Ліцензійними умовами
провадження страхової діяльності, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг
від 28 серпня 2003 року № 40, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15
вересня 2003 року за № 805/8126, за період з 01 січня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. на
будь-яку дату була більшою зареєстрованого розміру статутного капіталу
Товариства.
Формування страхових резервів здійснюється Товариством у відповідності до
статті 31 Закону України «Про страхування», Методики формування резервів із
страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27 січня 2004 р. № 24 та зареєстрованої в
Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 198/8797 (із змінами і
доповненнями), Положення про формування резервів зі страхування життя (Додаток
№ 5 до Правил добровільного страхування життя, зареєстрованих Держфінпослуг 27
лютого 2006 р. за № 0161406, зі змінами від 03 червня 2006 р., зареєстрованими
Держфінпослуг 14.09.2006 р. за № 0162129 та змінами від 05 вересня 2007 р.,
зареєстрованими Держфінпослуг 31.10.2007 р. за № 0172137).

9

Станом на 31 грудня 2016р. Товариство сформувало страхові резерви в сумі
47798 тис.грн., в тому числі:
 резерв довгострокових зобов’язань
46602 тис. грн.
 резерв збитків
1196 тис. грн.
Страхові резерви представлені такими категоріями дозволених активів:
грошові кошти на поточних рахунках
банківські вклади (депозити)
в тому числі: в іноземній валюті
нерухоме майно
ОВДП
Разом:

568
28737
17523
9220
9273
47798

Частка перестраховиків у страхових резервах відсутня.
При розміщенні коштів резервів зі страхування життя Товариство
дотримувалося вимог Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності,
диверсифікованості та якості активів страховика, затвердженого розпорядженням
Нацкомфінпослуг від 23.02.2016 р. № 396, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 21.03.2016 р. за № 417/28547, на будь-яку дату.
До оцінки адекватності страхових зобов’язань Товариство залучило актуарія
та фахівців з актуарної та фінансової математики.
Дані,
відображені
бухгалтерського обліку.

у

Звіті

страховика,

відповідають

даним

Активи
Активи враховуються в балансі Товариства, коли є ймовірність надходження
майбутніх економічних вигод для Товариства і актив має собівартість або вартість,
яка може бути достовірно обчислена.
Станом на 31 грудня 2016р. загальні активи Товариства в порівнянні з даними
на початок 2016р. збільшилися на 1134 тис. грн. і складають 78111 тис. грн.
Збільшення активів пояснюється переоцінкою нерухомості на суму 1919 тис.
грн. та виникненням іншої дебіторської заборгованості, яка на початок року була
відсутня, а на кінець року складає 21391 тис. грн.
Зменшення активів в основному, відбулося за рахунок зменшення розміру
грошових коштів та їх еквівалентів з 48336 тис. грн. до 29812 тис. грн. та розміру
фінансових інвестицій з 12008 тис. грн. до 9617тис.грн.
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами
активів в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Зобов'язання
Зобов'язаннями визнається заборгованість Товариства іншим юридичним або
фізичним особам, що виникла внаслідок минулих господарських операцій,
погашення якої у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів
Товариства та його економічних вигід.
Станом на 31 грудня 2016р. загальні зобов'язання та забезпечення Товариства
в порівнянні з даними на початок 2016р. зменшилися на 2691 тис. грн. і складають
48213тис. грн.
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Зменшення довгострокових зобов'язань та забезпечень відбулось за рахунок
страхових резервів з 50347 тис. грн. до 47798 тис. грн.
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами
зобов’язань в цілому розкрита повно та в основному у відповідності до
Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Фінансовий результат
Чистий дохід від страхової діяльності склав 4246 тис. грн., що менше в
порівнянні з минулим роком на 1403 тис. грн.
Чисті зароблені страхові премії у 2016р. склали 2426 тис. грн. ( у 2015р. –
2595 тис. грн.).
Інші операційні доходи склали 1666 тис.грн., в тому числі:
 відсотки за депозитними рахунками - 1634 тис. грн.;
 доходи від операційної оренди – 32 тис. грн.
Фінансові доходи (купоні доходи від цінних паперів) склали 648 тис.грн.
У ф.2 «Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід ) бухгалтерія
Товариства купоні доходи від цінних паперів відобразила у складі інших
операційних доходів, що не відповідає наказу Міністерства фінансів України від 28
березня 2013р. № 433 «Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової
звітності».
Це зауваження не викривлює дані про фінансовий результат товариства.
Собівартість реалізованих страхових послуг - 1456 тис. грн. Чисті понесені
збитки за страховими виплатами – 7251 тис. грн. Дохід від зміни резервів – 2549тис.
грн.
Адміністративні витрати – 3198 тис. грн., витрати на збут - 159 тис. грн., інші
операційні витрати – 41 тис. грн., в тому числі:
 штрафи, пені нараховані - 32тис. грн.;
 страхові платежі за співробітників – 9 тис.грн.
Від страхової діяльності товариство отримало збиток в сумі 570 тис. грн.
Доходи від фінансової діяльності відсутні, інші доходи – 5857 тис. грн., в
тому числі:
 від неопераційної курсової різниці – 5536 тис. грн.;
 від дооцінки фінансових інвестицій – 321тис. грн.
Інші витрати – 4036 тис. грн., в тому числі:
 втрати від неопераційної курсової різниці – 2884 тис. грн.;
 уцінка фінансових інвестицій – 272 тис. грн.;
 збиток від викупу акцій власної емісії – 880 тис. грн.
Прибуток до оподаткування склав 1251 тис. грн., витрати з податку на
прибуток – 214 тис. грн. Чистий прибуток за 2016р. склав 1037 тис. грн.( у 2015р. був
отриманий прибуток в сумі 1535 тис. грн.).
Непокритий збиток на початок року було скориговано на 11 тис. грн. – це
списання дебіторської заборгованості минулих років. Скоригований залишок
непокритого збитку на початок року склав 1666 тис. грн.
Непокритий збиток на кінець 2016 року склав 705 тис. грн.
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Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік
є від’ємне значення руху грошових коштів в сумі – 18524 тис. грн.
Грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для використання,
Товариство не має.

Власний капітал
Власний капітал станом на 31 грудня 2016р. складає 29898 тис.грн. і виглядає
так:
 статутний капітал – 15950 тис. грн.;
 капітал в дооцінках – 13737 тис. грн.
 додатковий капітал - 2180 тис. грн. (в тому числі: фонд розвитку -1300 тис.
грн. та емісійний дохід – 880 тис. грн);
 резервний капітал – 936 тис. грн.;
 непокритий збиток – (705) тис. грн.
 вилучений капітал – (2200) тис.грн.
Загальна кількість випущених товариством простих іменних акцій у розмірі
15 950 штук зареєстрована у Державній комісії з цінних паперів та фондовому ринку
свідоцтво № 498/1/06 від 26.10.2006 р.
Відповідно до протоколу загальних зборів акціонерів від 31 травня 2016р. №
14 внесені зміни до Статуту Товариства, які пов’язані зі змінами в чинному
законодавстві, що регулюють діяльність акціонерних товариств.
Нова редакція Статуту Публічного акціонерного товариства «Страхова
компанія «Блакитний поліс» зареєстрована державним реєстратором 03 червня
2016р.
Відповідно до протоколу засідання Наглядової ради Товариства від 26
вересня 2016р. № 172 з 27 вересня 2016р. свої повноваження склав Голова правління
Тарасов С.А., новим Головою правління обрано Козинного В.В.
Ці зміни також відображені державним реєстратором за реєстраційним
номером 1 _068_023813_87.
Відповідно до реєстру власників цінних паперів вих. № 125570 зв від 25 січня
2017 р. ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 31 грудня 2016 року
кількість акціонерів Товариства складає три особи, а саме:
Вартість
акцій
(грн.)

Частка в
статут.
капіталі,
%

Код

Назва власника

Адреса

Кількість
акцій
(шт.)

22402615

Львівське відділення
благодійного фонду
«Блакитна
магістраль»
(Україна)

79000 м.Львів
вул.Рубчака,буд.3

182

182 000

1,1411

2790218418

Педченко Р.Г.

м.Київ
вул. Василя Касіяна,
буд. 2/1, кв. 92

1

1 000

0,0063

13550765

ПрАТ «Страхова
компанія «АСКОМедсервіс»
(Україна)

03150 м.Київ, вул.
Горького, буд.122

13 567

13 567 000

85,06
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Разом:

13750

13 750 000

86,207

Вилучений капітал складає 2200 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2016 р. статутний капітал акціонерного товариства
сформований у повному розмірі – 15950 тис.грн. грошовими коштами, в
перерахунку до курсу ЄВРО станом на 31 грудня 2016р. фактично сплачений розмір
статутного капіталу відповідав 561,2 тис. ЄВРО (курс НБУ співвідношення гривні до
ЄВРО – 28,422604).
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація про
власний капітал в цілому розкрита повно та у відповідності до Міжнародних
стандартів фінансової звітності.

7. Аналіз діяльності Публічного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Блакитний поліс»
на підставі проведення тестів раннього попередження
за даними фінансової та страхової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2016 року
Аудитори провели аналіз діяльності Компанії станом на 31 грудня 2016 року
шляхом застосування тестів раннього попередження, які наведені у Рекомендаціях
щодо аналізу діяльності страховиків, що затверджені розпорядженням Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3755 від 17 березня 2005
року. Тести раннього попередження – це система порівняння фінансових показників
діяльності страховиків з визначеними Держфінпослуг показниками, їх узагальнення
та оцінка ризиків діяльності страховиків.
Відповідно до Рекомендацій здійснено аналіз капіталу, активів,
перестрахування, страхових резервів, дохідності, ліквідності та надана відповідна
оцінка. Результати тестів раннього попередження наведені у Довідках про
фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, які додаються до Звіту
незалежного аудитора.
Згідно з Рекомендаціями № 3755 від 17 березня 2005 року на основі
проведених тестів раннього попередження страховики можуть отримати такі оцінки:
- "1" (стійка) - фінансові показники знаходяться на високому рівні;
- "2" (задовільна) - відсутні серйозні проблеми, фінансові показники
знаходяться на середньому рівні;
- "3" (гранична) - фінансовий стан викликає побоювання, фінансові показники
знаходяться на рівні значно нижчому за середній;
- "4" (незадовільна) - вважається неприпустимим, фінансовий стан є дуже
нестабільним.
За даними тестів раннього попередження Публічне акціонерне
товариство «Страхова компанія «Блакитний поліс» отримало загальну оцінку
"2" (задовільна), що свідчить про те, що фінансові показники товариства
знаходяться на середньому рівні та про відсутність серйозних проблем.
Події після звітного періоду
Подій після звітного періоду - сприятливих та несприятливих події, які
відбувались з кінця звітного періоду до дати затвердження фінансової звітності до
випуску - не було.
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8. Основні відомості про аудиторську фірму
Повна назва аудиторської фірми:

Товариство з обмеженою відповідальністю
Аудиторська фірма «Оригінал»

Код ЄДРПОУ

22862145

Місцезнаходження:

04070 м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв.3.

Реєстраційні дані:

Зареєстроване Дніпровською районною в м.
Києві Державною адміністрацією 21 липня
1994 р. за N 1 067 105 0001 000401.

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення
в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
надають аудиторські послуги

Свідоцтво № 0292, видане рішенням
Аудиторської палати України № 98 від
26 січня 2001р. та рішенням Аудиторської
палати України № 315/3 від 24 вересня
2015р. продовжено термін чинності до
24 вересня 2020р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про
відповідність системи контролю якості
аудиторських послуг

Свідоцтво № 0232, видане рішенням
Аудиторської палати України від 26 квітня
2012 р. № 249/5

Номер та дата видачі Свідоцтва про внесення
в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки
фінансових установ.

Реєстраційний номер свідоцтва № 0006,
строк дії з 08 травня 2013р. до 24 вересня
2020р.

Керівник

Ярошинська Світлана Василівна
Ярошинська Світлана Василівна

Інформація про аудитора

Контактні телефони

Електронна адреса

Сертифікат аудитора Серія А № 001914,
виданий рішенням Аудиторської палати
України № 15 від 27 травня 1994 р. та
продовжений строком до 27 травня 2018 р.
рішенням № 266/2 від 04 квітня 2013р.
(044) 425-8755
(044) 425-8758
(044) 467-6982
original@adamant.net

9. Основні відомості про договір на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення
аудиту
Дата початку i дата закінчення
проведення аудиту

Договір № 22 від 24.02.2017р.
01 квітня 2017р. по 27 квітня 2017р.

Директор
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ТОВ Аудиторська фірма “Оригінал”

С.В. Ярошинська

Сертифікат аудитора Серія А № 001914,
виданий рішенням Аудиторської палати України
№ 15 від 27 травня 1994 р. та продовжений строком
до 27 травня 2018 р. рішенням № 266/2 від 04 квітня 2013р.

27 квітня 2017р.
04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 3

15

