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.
Голова Правлiння

Козиний В.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

27.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Блакитний полiс""
2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ
31029412
4. Місцезнаходження
03150, Україна, Київська обл., Голосiївський р-н, м. Київ, вул. Антоновича, 122
5. Міжміський код, телефон та факс
0442063080, 0442063080
6. Електронна поштова адреса
lawyer@bplife.com.ua
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

27.04.2017
(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№ 81 Відомості Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

bplife.com.ua
(адреса сторінки)

28.04.2017
(дата)

в мережі Інтернет 28.04.2017
(дата)

Зміст
Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
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
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів
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
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)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних
правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів,
щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери,
що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
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
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іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на
іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими
забезпечено іпотеками, які включенодо складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення
окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини
об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки:
Емiтент не надає вiдомостi щодо участi Емiтента в створеннi юридичних осiб, у зв'язку з тим,
що частка емiтента в створеннi юридичних осiб не перевищує 0,17 % та є не суттєвою для
впливу на дiяльнiсть цих юридичних осiб. Емiтент не надає iнформацiю щодо посади
корпоративного секретаря, у зв'язку з вiдсутнiстю у Емiтента даної посади. Емiтент не
користувався послугами рейтингових агентств. Емiтент не має фiзичних осiб, що володiють 10
вiдсотками та бiльше його акцiй. Емiтент не подає iнформацiю про випуски акцiй емiтента;
про облiгацiї емiтента; про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;про похiднi цiннi папери
емiтента у зв`язку з вiдсутнiстю даної iнформацiї. Емiтент не надає iнформацiю про обсяги
виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, про собiвартiсть реалiзованої продукцiї
(розкриття якої передбачено пiдприємствами переробної, добувної промисловостi або
виробництва та розподiлення електроенергiї, газу та води) та iнформацiї щодо вартостi чмстих
активiв емiтента у зв'язку iз здiйсненням виключно страхової дiяльностi, яка не передбачає
розкриття подiбної iнформацiї. Емiтент не розкриває iнформацiю, щодо зобов'язань за
кредитом, за випуском облiгацiй, за iпотечними цiнними паперами, за сертифiкатами ФОН, за
iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами) та за фiнансовими
iнвестицiями в корпоративнi права в зв'язку з вiдсутнiстю зазначених видiв зобов'язань.
Емiтент не здiйснює емiсiю акцiй, облiгацiй процентних, дисконтних, цiльових
безпроцентних, iнших цiнних паперiв (випуск яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних
облiгацiй, iпотечних сертифiкатiв, сетрифiкатiв ФОН) та похiдних цiнних паперiв. Емiтент
дотримується прийнятих принципiв корпоративного управлiння, передбачених дiючим
законодавством України та закрiплених у Статутi Емiтента. Кодекс Корпоративного
управлiння Товариства, Положеннi про Правлiння Товариства, Положеннi про Наглядову раду
Товариства, Положеннi про Ревiзiйну комiсiю Товариства, затверджено рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв Товариства 19.03.2014 р. У вiдповiдностi до Нацiонального положення
(стандарту) бухгалтерського облiку 1 <Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi>,
затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 07 лютого 2013 року N 73, яке

передбачає вiльний вибiр методу (прямий/не прямий) розкриття iнформацiї у Звiтi про рух
грошових коштiв, Емiтент розкриває iнформацiю у Звiтi про рух грошових коштiв за прямим
методом.

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Блакитний полiс""
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 № 214795
3. Дата проведення державної реєстрації
16.12.2008
4. Територія (область)
Київська обл.
5. Статутний капітал (грн)
15950000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
8
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.11 - Страхування життя
10. Органи управління підприємства
Iнформацiя про органи управлiння не надається, тому що вiдповiдно до Положення про
розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого рiшенням НКЦПФР вiд
03.12.2013 року № 2826, акцiонернi товариства не надають дану iнформацiю.
11. Банки, що обслуговують емітента
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у національній валюті
АТ "Укрексiмбанк"
2) МФО банку
322313
3) Поточний рахунок
26504030032820
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним
рахунком у іноземній валюті
5) МФО банку
6) Поточний рахунок

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності
1
страхування життя

Опис

Дата
закінчення
Державний орган, що видав
дії ліцензії
(дозволу)
2
3
4
5
499979
20.01.2010
Державна комiсiя з
регулювання ринкiв
фiнансових послуг України
Лiцензiя безстрокова
Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і
вартість акцій (розміру часток, паїв)
Найменування юридичної Код за ЄДРПОУ
особи засновника та/або
засновника
учасника
та/або учасника

Приватне акцiрнерне
товариство "Страхова
компанiя "АСКО-Медсервiс""

Прізвище, ім'я, по батькові
фізичної особи

Педченко Роман Григорович

13550765

Місцезнаходження

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

03150, Україна, Київська обл.,
Київ, Горького, 122

85,059561

Серія, номер, дата видачі та найменування
органу, який видав паспорт

СК 499806 05.03.1997 Миронiвським РВГУ МВС
України в Київськiй областi
Усього

Відсоток акцій
(часток, паїв), які
належать
засновнику та/або
учаснику (від
загальної
кількості)
0,006269
85,06583

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Голова Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маркова Олександра Георгiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
"-" "-"
4) Рік народження
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
листопад 2014 - червень 2015 спецiалiст вiддiлу "Єдине
iнвестицiйне вiкно"
Комунального пiдприємства виконавчого органу Київської мiської ради.
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.05.2016, обрано До наступних чергових Загальних Зборiв акцiонерiв
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Блакитний полiс" вiд 31.05.2016
року (Протокол № 14). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не
володiє. Строк на якипй обрано особу: до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iльченко Оксана Вiкторiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
"-" "-"
4) Рік народження
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2007-2013 головний спецiалiст вiддiлу прямих продажiв управлiння по роботi з
клiєнтами, 2013-2014 начальник вiддiлу прямих продажiв управлiння по роботi з клiєнтами, з
2014 - директор з прямих продажiв Страхової компанiї "АСКО-Медсервiс"
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.05.2016, обрано До наступних чергових Загальних Зборiв акцiонерiв
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Блакитний полiс" вiд 31.05.2016
року (Протокол № 14). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не
володiє. Строк на який обрано особу: до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Перепеченко Олена Борисiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
"-" "-"
4) Рік народження
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 2006 - АТ СК "Блакитний полiс" провiдний спецiалiст вiддiлу управлiння справами, з
2015 - Директор з кадрових питань та побуту Страхової компанiї "АСКО-Медсервiс".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.05.2016, обрано До наступних чергових Загальних Зборiв акцiонерiв
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Блакитний полiс" вiд 31.05.2016
року (Протокол № 14). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не
володiє. Строк на якипй обрано особу: до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Торгонський Вiталiй Миколайович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за

ЄДРПОУ юридичної особи
"-" "-"
4) Рік народження
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з листопада 2015 заступник начальника фiнансового вiддiлу ПрАТ "СК "ФОРТЕ""
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.05.2016, обрано До наступних чергових Загальних Зборiв акцiонерiв
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Блакитний полiс" вiд 31.05.2016
року (Протокол № 14). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не
володiє. Строк на якипй обрано особу: до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Член Наглядової ради
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гудемчук Людмила Леонiдiвна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
"-" "-"
4) Рік народження
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2011-2014 головний бухгалтер Страхової компанiї "АСКО-Медсервiс", з 2014 - Директор
з фiнансової пiдтримки Страхової компанiї "АСКО-Медсервiс".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.05.2016, обрано До наступних чергових Загальних Зборiв акцiонерiв
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Блакитний полiс" вiд 31.05.2016
року (Протокол № 14). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не
володiє. Строк на якипй обрано особу: до наступних чергових загальних зборiв акцiонерiв.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
1) Посада
Ревiзор
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шинкаренко Лариса Сергiївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
"-" "-"
4) Рік народження

5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
2011-2014 головний бухгалтер Страхової компанiї "АСКО-Медсервiс", з 2014 - Директор
з фiнансової пiдтримки Страхової компанiї "АСКО-Медсервiс".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.05.2016, обрано 30.05.2019
9) Опис
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акцiонерiв АТ "Блакитний полiс" вiд 31.05.2016
року (Протокол № 14). Згоду на розкриття паспортних даних не надано. Акцiями товариства не
володiє. Строк на якипй обрано особу: 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має.
1) Посада
Голова правлiння
2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козиний Володимир Вiкторович
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або код за
ЄДРПОУ юридичної особи
АЕ 507826 24.02.1997 Ленiнським РВУМВС України в Днiпропетровськiй областi
4) Рік народження
5) Освіта
вища
6) Стаж роботи (років)
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
з 01.09.2010 Директор Київської дирекцiї ПрАТ "СК "Арсенал Страхування"", з
25.11.2010 по 14.07.2014 - Заступник начальника управлiння розвитку регiональної мережi
ПрАТ "СК "Арсенал Страхування"", з 15.07.2014 по 12.09.2016 Гениральний директор ТДВ "СК
"М-Лайф"".
8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.09.2016, обрано 27.09.2019
9) Опис
Рiшенням засiдання Наглядової ради АТ "Блакитний полiс" вiд 26.09.2016 року
(Протокол № 172). Акцiями товариства не володiє. Строк на якипй обрано особу: 3 роки.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

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

Найменування юридичної
особи

Код за
ЄДРПОУ

Приватне акцiонерне
товариство "Страхова компанiя
"АСКО-Медсервiс""

13550765

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Місцезнаходження

03150, Україна,
Київська обл., Київ,
Горького, 122
Серія, номер, дата
видачі паспорта,
найменування
органу, який видав
паспорт

Усього

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)
85,059561

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

13 567

85,059561

Кількість
акцій
(шт.)

Від
загальної
кількості
акцій (у
відсотках
)

Від
загальної
кількості
голосуюч
их акцій
(у
відсотках
)

13 567

85,059561

85,059561

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

13 567

0

0

0

Кількість за видами акцій

Прості
іменні

Прості на
пред'явн
ика

Привілей
овані
іменні

Привілей
овані на
пред'явн
ика

13 567

0

0

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові
X

позачергові

24.03.2016
98,859
Рiшенням Наглядової ради вiд 16 лютого 2016 року (Протокол № 149) прийнято
рiшення про скликання чергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Порядок денний: 1.Обрання Лiчильної комiсiї, Секретаря Загальних зборiв,
затвердження порядку голосування, регламенту Загальних зборiв. 2.Звiт
Правлiння про дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за
результатами його розгляду. 3.Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк та
прийняття рiшення за результатами його розгляду, затвердження висновкiв
Ревiзiйної комiсiї. 4.Звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття
рiшення за результатами його розгляду. 5.Затвердження рiчного звiту Товариства
за 2015 рiк. 6.Розподiл прибутку та збиткiв Товариства за 2015 рiк. 7.Визначення
основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк. 8.Викуп власних цiнних
паперiв АТ СК "Блакитний полiс" в акцiонерiв, якi зареєструвались для участi у
чергових Загальних зборах, призначених на 24 березня 2016 року. Пропозицiї
щодо змiн до порядку денного не вносились. По пункту 1: Обрати до складу
лiчильної комiсiї Перепеченко Олену Борисiвну. Обрати Секретарем Загальних
зборiв Бiнiвську Лiну Анатолiївну. Затвердити порядок голосування: голосування
вiдкрите, пiдняттям рук по принципу одна акцiя - один голос. Затвердити
регламент роботи Загальних Зборiв По пункту 2: Затвердити звiт Правлiння
Товариства за 2015 рiк, роботу Правлiння визнати задовiльною. По пункту 3:
Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2015 рiк. По пункту
4: Затвердити звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк. По пункту 5:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк. По пункту 6: Спрямувати 5%
чистого прибутку Товариства за 2015 рiк, що складає 76 756,00 грн. (сiмдесят
шiсть тисяч сiмсот п`ятдесят шiсть гривень 00 коп.), до Резервного капiталу
Товариства. Дивiденди не виплачувати. Залишок нерозподiленого прибутку за
2015 рiк в розмiрi 1 458 370 грн. направити на покриття збитку попереднього
року. По пункту 7: Визначити основнi напрямки дiяльностi Товариства на 2016
рiк: - збереження активiв Товариства; - проведення iнформацiйної та
роз`яснювальної роботи по збереженню дiючих договорiв страхування; - по
можливостi проводити роботу щодо укладання нових договорiв страхування. По
пункту 8: Здiйснити iндивiдуальний викуп власних акцiй Товариства. Дата
прийняття рiшення про викуп власних акцiй 24.03.16 р. Рiшення прийнято
Загальними зборами акцiонерiв. Перiод викупу: дата початку викупу 28 березня
2016 року, дата закiнчення викупу 28 квiтня 2016 року. Товариство протягом 5
днiв з дати прийняття Загальними зборами рiшення про iндивiдуальний викуп
акцiй надсилає лист з повiдомленням про вручення або лист з врученням до
канцелярiї акцiонера з зазначенням умов викупу власних акцiй. Термiн подання
повного пакету документiв на викуп належних акцiонеру акцiй - 10 днiв пiсля
отримання повiдомлення про викуп акцiй. Викуп акцiй здiйснюється шляхом
укладання договорiв про викуп акцiй. Викуп буде здiйснюватись за
посередництвом професiйного торгiвця цiнними паперами ТОВ "Капiтал Таймс",
що здiйснює дiяльнiсть на пiдставi лiцензiї ДКЦПФР на здiйснення брокерської
дiяльностi: серiї АВ № 581472 вiд 25.07.2011 р., строк дiї до 25.07.2016 р. Викуп
Товариством власних акцiй здiйснюється з метою їх наступного продажу. Цiна
викупу становить 1400 грн. за акцiю, яку визначено за бiржовим курсом акцiй.
Номiнальна вартiсть однiєї акцiї становить 1000 грн. Ринкова вартiсть визначена
за бiржовим курсом акцiй на ПФТС (фондова бiржа на якiй обертаються акцiї АТ
СК "Блакитний полiс" станом на 16 лютого 2016 року. Бiржовий курс акцiй
становить 1400 грн. за акцiю. Прибуток на акцiю за рiчною фiнансовою звiтнiстю
АТ СК "Блакитний полiс" (2015 рiк) 107,45 грн. за акцiю. Пiдлягають викупу

простi iменнi акцiї АТ СК "Блакитний полiс" бездокументарної форми iснування в
кiлькостi 2200 шт. Спiввiдношення (у вiдсотках) загальної номiнальної вартостi
акцiй, що пiдлягають викупу, до статутного капiталу становить 13,8%. Станом до
викупу акцiй акцiонерами Товариства, якi володiють 10 i бiльше вiдсотками акцiй
є: Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс" (код
13550765), яке володiє 98,853 вiдсотками акцiй АТ СК "Блакитний полiс". До
перелiку акцiонерiв, в яких Товариством будуть iндивiдуально викупленi акцiї,
було внесено акцiонера - Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"АСКО-Медсервiс" (код 13550765), яке володiє 98,853 вiдсотками акцiй АТ СК
"Блакитний полiс". Викуп акцiй у членiв Наглядової ради та Правлiння не
проводиться. На день оприлюднення даної iнформацiї Товариство не володiє
ранiше викупленими власними акцiями. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй
№ 27/1/09 вiд 29.01.2009 року видане Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та
фондового ринку.
позачергові
X
31.05.2016
85,059561
Рiшенням Наглядової ради вiд 21 квiтня 2016 року (Протокол № 159) прийнято
рiшення про скликання позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Порядок денний Зборiв: 1.Обрання Лiчильної комiсiї, Секретаря Загальних зборiв,
затвердження порядку голосування, регламенту Загальних зборiв. 2.Дострокове
припинення повноважень членiв Наглядової Ради Товариства. 3.Обрання членiв
Наглядової Ради Товариства. 4.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв,
що укладатимуться з членами Наглядової Ради, встановлення розмiру їх
винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з
членами Наглядової ради. 5.Дострокове припинення повноважень членiв
Ревiзiйної комiсiї Товариства. 6.Обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7.Внесення змiн до Статуту Товариства та затвердження його в новiй редакцiї,
обрання особи, яка уповноважується на пiдписання нової редакцiї Статуту
Товариства. 8.Затвердження нової редакцiї Положення про Загальнi збори
акцiонерiв Товариства. 9.Затвердження нової редакцiї Положення про Наглядову
раду Товариства. 10.Затвердження нової редакцiї Положення про Ревiзiйну
комiсiю Товариства. 11.Затвердження нової редакцiї Положення про Правлiння
Товариства. 12.Затвердження нової редакцiї Принципiв (кодексу) корпоративного
управлiння Товариства. Результати розгляду Порядку денного: По пункту 1: 1)
Обрати Лiчильну комiсiю в складi Павлюченко Тетяни Валерiївни та Горобейко
Ольгу Миколаївну.
2) Секретарем Загальних зборiв обрати провiдного
спецiалiста вiддiлу управлiння справами Товариства - Перепеченко Олену
Борисiвну. 3) Голосування з питань 1, 2, 4, 5, 7-12 порядку денного проводити з
використанням бюлетенiв для голосування (за принципом одна акцiя - один
голос).
4) Голосування з питань 3, 6 порядку денного - проводити з
використанням бюлетенiв для кумулятивного голосування (загальна кiлькiсть
голосiв акцiонера помножується на кiлькiсть членiв органу управлiння
Товариства, що обираються, а акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким
чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами).
5) Передбачити наступний регламент Загальних зборiв: для виступу з питання
порядку денного до 10 хв., для обговорення - до 5 хв. По пункту 2: Достроково
припинити повноваження чинного складу Наглядової ради Товариства. По пункту
3: обрати Наглядову раду Товариства в складi: - Гудемчук Людмила Леонiдiвна представник акцiонера; - Iльченко Оксана Вiкторiвна - представник акцiонера; Перепеченко Олена Борисiвна - представник акцiонера; - Маркова Олександра
Георгiївна - незалежний директор; - Торгонський Вiталiй Миколайович незалежний директор. По пункту 4: 1) затвердити, що умови цивiльно-правових

Вид загальних зборів
Дата проведення
Кворум зборів
Опис

чергові

договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, мають вiдповiдати
Статуту Товариства та законодавству; 2) встановити безоплатний характер
договорiв з членами Наглядової ради Товариства; 3) уповноважити на пiдписання
цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, вiд
iменi Товариства Голову Правлiння Товариства Тарасова С.А. По пункту 5:
Достроково припинити повноваження чинного складу Ревiзiйної комiсiї
Товариства. По пункту 6: 1) запровадити посаду Ревiзора - прийняти вiдповiднi
змiни до Статуту Товариства при розглядi питання №7 Порядку денного; 2)
обрати Ревiзором Товариства Шинкаренко Ларису Сергiївну; 3) затвердити, що
умови цивiльно-правового договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства,
має вiдповiдати Статуту та законодавству; 4) встановити безоплатний характер
договору з Ревiзором; 5) уповноважити на пiдписання цивiльно-правового
договору, що укладатиметься з Ревiзором Товариства, вiд iменi Товариства
Голову Правлiння Товариства Тарасова С.А.; 6) строк повноважень Ревiзора
Товариства - 3 роки. По пункту 7: 1) внести змiни до Статуту Товариства,
пов'язанi з необхiднiстю приведення його у вiдповiднiсть до чинного
законодавства України про акцiонернi товариства, а також вiдображення
фактичних особливостей управлiння Товариством; 2) у зв'язку з внесеними
змiнами викласти Статут Товариства в новiй редакцiї (Додаток №1). 3)
уповноважити Голову Правлiння Товариства Тарасова С.А. пiдписати Статут
Товариства в новiй редакцiї вiд iменi акцiонерiв Товариства та провести його
державну реєстрацiю вiдповiдно до законодавства України. По пункту 8:
затвердити Положення про Загальнi збори акцiонерiв Товариства в новiй редакцiї
(Додаток №2). По пункту 9: затвердити Положення про Наглядову раду
Товариства в новiй редакцiї (Додаток №3). По пункту 10: затвердити Положення
про Ревiзiйну комiсiю (Ревiзора) Товариства в новiй редакцiї (Додаток №4). По
пункту 11: затвердити Положення про Правлiння Товариства в новiй редакцiї
(Додаток №5). По пункту 12: затвердити Принципи (кодекс) корпоративного
управлiння Товариства в новiй редакцiї (Додаток №6).

VIII. Інформація про дивіденди
За результатами звітного
періоду
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

За результатами періоду,
що передував звітному
за
за простими привілейова
акціями
ними
акціями
0
0
0
0

Сума нарахованих дивідендів, грн.
Нараховані дивіденди на одну акцію,
грн.
0
0
0
0
Сума виплачених/перерахованих
дивідендів, грн.
Дата складення переліку осіб, які
мають право на отримання
дивідендів
Дата (дати) перерахування
дивідендів через депозитарну систему
із зазначенням сум (грн)
перерахованих дивідендів на
відповідну дату
Дата (дати) перерахування/
відправлення дивідендів
безпосередньо акціонерам із
зазначенням сум (грн)
перерахованих/відправлених
дивідендів на відповідну дату
Загальними зборами акцiонерiв вiд 24.03.2016 року прийнято рiшення: не
Опис
виплачувати дивiденди.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я
та по батькові фізичної особи
Організаційно-правова форма
Код за ЄДРПОУ
Місцезнаходження
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший
документ
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон
Факс
Вид діяльності
Опис

ТОВ "Аудиторська фiрма "Оригiнал"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
22862145
04070, Україна, м. Київ р-н, м. Київ,
вул. Волоська, 50/38, кв. 3
0292
Аудиторська палата Украї
26.01.2001
0444258755
0444258755
аудиторськi послуги
Самостiйно реєстр не ведеться.
Публiчне акцiонерне товариство
"Нацiональний депозитарiй України"
Публічне акціонерне товариство
30370711
01001, Україна, м. Київ р-н, м. Київ,
Нижнiй Вал, 17/8
АВ № 581322
iв та фондового ринкувого
19.09.2006
044-591-04-04
044-482-52-07
депозитарна дiяльнiсть
Самостiйно реєстр не ведеться.
ТОВ "Капiтал Таймс"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
34431730
01001, Україна, м. Київ р-н, м. Київ,
Михайлiвська, буд. 12 "Б"
АВ №581472
ДКЦПФР
25.07.2011
044-499-88-34
499-88-35
брокерська дiяльнiсть
Самостiйно реєстр не ведеться.

X. Відомості про цінні папери емітента
4. Інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

№
з/п

1
1

Опис

Дата
Дата
Номер
зарахування
Кількість
реєстрації
свідоцтва про
/ списання
Вид дії
акцій, що Номінальна
випуску
реєстрацію
акцій на
викуп/прод викуплено / вартість
акцій, що випуску акцій,
рахунок / з
аж
продано
(грн)
викуплено / що викуплено /
рахунку
(шт.)
продано
продано
емітента
2
3
4
5
6
7
30.03.2016
викуп
2 200
1 000
27.01.2009
27/1/09

Найменування органу, що зареєстрував
випуск акцій, що викуплено / продано

Частка від
статутного
капіталу (у
відсотках)

8
9
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та
13,8
фондового ринку
Рiшення про викуп акцiй емiтентом прийнято черговими Загальними Зборами акцiонерiв 24.03.2016 року (Протокол № 13). Викуп
Товариством власних акцiй здiйснюється з метою їх наступного продажу. Цiна викупу становить 1400,00 грн. за акцiю, яка визначено за
бiржовим курсом акцiй. Загальна вартiсть акцiй, щодо яких вчинена дiя склала 3080 тис грн

XI. Опис бізнесу
Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Блакитний полiс" створене вiдповiдно до
дiючого законодавства шляхом перейменування Вiдкритого акцiонерного товариства "Страхова
компанiя "Блакитний полiс", що є правонаступником Закритого акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "Блакитний полiс". Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Блакитний полiс" набуває всiх прав та несе всi обов`язки Вiдкритого акцiонерного товариства
"Страхова компанiя "Блакитний полiс".
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші
відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження,
ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх
звітних періодів
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Блакитний полiс" на даний час не має
дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня
чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб),
чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня)
(осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати
праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова
програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників
операційним потребам емітента
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв у 2016 роцi складає 10 осiб, 5 яких
працюють з неповним робочим днем. Фонд оплати працi склав 830 тис. грн. та по вiдношенню
до 2015 року змiнився в меншу сторону iз-за звiльнення кiлькостi осiб.
Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та
місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та
термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання
ПАТ СК "Блакитний полiс" не належить до жодного об"єднання пiдприємств.
Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами,
установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші
цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної
діяльності
Страхова компанiя спiльною дiяльнiстю з iншими органiзацiями не займається.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного
періоду, умови та результати цих пропозицій
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не було.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості
запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Метод нарахування амортизацiї прямолiнiйний.Запаси списуються в бухгалтерському облiку
методом FIFO при використаннi на потреби товариства. Вкладення в фiнансовi iнвестицiї,
класифiкованi як в наявностi для продажу, за якими iснує активний ринок, i ринкова вартiсть
яких може бути достовiрно визначена, враховуються за ринковою вартiстю. Коливання ринкової
вартостi вiдображаються через прибутки та збитки. Запаси облiковуються за собiвартiстю. Облiк
iнвестицiй в асоцiйованi компанiї, на момент придбання товариство визнає за собiвартiстю. На
звiтну дату балансова вартiсть iнвестицiї коригується на визнану частку iнвестора в прибутках i

збитках об'єкта iнвестицiй.
Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу
яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги
виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму
виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку
експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів,
виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту
та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо
зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту;
про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх
доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі
виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій,
нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про
особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість
постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10
відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у
декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше
відсотків від загальної суми доходів за звітний рік
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Блакитний полiс" здiйснює дiяльнiсть зi
страхування життя на пiдставi лiцензiї на здiйснення дiяльностi виданої Державною комiсiєю з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України. Надання послуг зi страхування не є залежним
вiд сезонних змiн. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є нестабiльна економiчна та
полiтична ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази, низька платоспроможнiсть
населення.
Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство
планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською
діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх
вартість і спосіб фінансування
Товариство мало три поверхи нежилих примiщень за адресою: м. Київ, вул. М. Раскової, 19, якi
протягом 2014 року були проданi.Кошти розмiщено на депозитних та поточних рахунках
Товариства.
Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами
виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом
звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами,
відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами
наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами
зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика
ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності
інша інформація Правочини з власниками iстотної участi, членами Наглядової ради або
членами виконавчого органу не здiйснювалися.
Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини
емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб
утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати
екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани
капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та
причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу
фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання

виробничих потужностей після її завершення
На балансi товариства протягом 2016 року знаходиться нежиле примiщення за адресою: м. Київ,
вул. Антоновича, 122. В примiщеннi знаходиться офiс ПАТ СК "Блакитний полiс". Придбанi
вони за кошти страхових резервiв та власнi кошти Товариства, тому дохiд вiд оренди - це
iнвестицiйний дохiд, який збiльшує резерви зi страхування життя.
Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або
економічних обмежень
На дiяльнiсть Товариства впливає нестабiльна економiчна та полiтична ситуацiя в країнi,
недосконалiсть законодавчої бази,низька платоспроможнiсть населення.
Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення
законодавства
Товариство не мало штрафних санкцiй вiд регулятора - Нацкомфiнпослуг та iнших
контролюючих органiв.
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого
капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками
фахівців емітента
Дiяльнiсть Товариства фiнансується за рахунок прибутку. Робочого капiталу достатньо для
поточних потреб.
Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного
періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів
На звiтну дату укладених але не виконаних договорiв немає.
Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення
виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які
можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Своєчасне та належне виконання зобов`язань перед застрахованими особами. Проведення
iнформацiйної та роз`яснювальної роботи по збереженню дiючих договорiв страхування,
виконання робiт по внесенню змiн щодо збiльшення страхових внескiв за дiючими договорами
страхування.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження
та розробку за звітний рік
Дослiдженнями та розробками в 2016 роцi Товариство не займалося.
Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше
відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною
в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких
виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст
та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний
стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
Позовнi вимоги до суду у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв Товариства вiдсутнi.
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та
результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та
аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в
довільній формі

Даних немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних
засобів
1. Виробничого призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші
Усього
Опис

Власні основні засоби
(тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 078
17 087
13 555
12 646
2
1
0
0
2 521
4 440
0
0

Орендовані основні
засоби (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Основні засоби,
всього (тис. грн)
на
на початок
кінець
періоду
періоду
16 078
17 087
13 555
12 646
2
1
0
0
2 521
4 440
0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
16 078

0
0
0
0
0
0
17 087

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
16 078

0
0
0
0
0
0
17 087

-

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні
папери, що виникала протягом періоду
Дата
виникнення
події

1
24.03.2016
31.05.2016
07.06.2016
26.09.2016

Дата оприлюднення
Повідомлення
(Повідомлення про
інформацію) у
загальнодоступній
інформаційній базі
даних Комісії
2
24.03.2016
01.06.2016
08.06.2016
26.09.2016

Вид інформації

3
Відомості про прийняття рішення про викуп власних акцій
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п
Рік
Кількість зборів, усього
У тому числі позачергових
1
2016
2
1
2
2015
2
1
3
2014
1
0
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів участі в загальних зборах акціонерів

останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні
збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
(запишіть)

Ні

X
X
X

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так
Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так
Ні
Підняттям карток
X
Бюлетенями (таємне голосування)
X
Підняттям рук
X
Інше
(запишіть)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так
Реорганізація
Додатковий випуск акцій
Унесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу
товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу
товариства
Обрання або припинення повноважень голови та членів
X
наглядової ради
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії
X
(ревізора)
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого
органу
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді
Інше
(запишіть)

Ні
X
X
X
X
X

X
X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?

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

(осіб)
5
0
3
2
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так
Ні
Складу
X
Організації
X
Діяльності
X
Інше
(запишіть)
Інформація щодо компетентності та ефективності наглядової ради (кожного члена
наглядової ради), а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених
завдань
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років? 40
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інше (запишіть)
В складi Наглядової ради комiтети не створювалися.
Інше (запишіть)
Інформація щодо
компетентності та
ефективності
комітетів

Ні
X
X
X
X

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

Ні
X
X

ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
(запишіть)

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
X
Відсутні будь-які вимоги
X
Інше (запишіть)
Кандидати, якi висуваються для обрання до складу Наглядової
Ради, мають володiти знаннями законодавства України в межах
господарського права, мати достатнiй рiвень знань, навички,
досвiд та квалiфiкацiю у сферах дiяльностi Товариства, а також
X
вiдповiднi дiловi та моральнi якостi для виконання покладених
завдань. Данi вимоги до членiв Наглядової ради прописанi в
Положенi про Наглядову Раду Товариства, затвердженому
Загальними Зборами акцiонерiв вiд 31.05.2016 року
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
X
внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового
члена наглядової ради ознайомили з його правами та
X
обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне
навчання (з корпоративного управління або фінансового
X
менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний
X
строк або не було обрано нового члена
Інше
(запишіть)
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 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить
вирішення кожного з цих питань?
Не
належит
Загальн
Виконав
ь до
і збори Наглядов
чий
компете
акціоне
а рада
орган
нції
рів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності
так
ні
ні
ні
(стратегії)
Затвердження планів діяльності
ні
так
ні
ні
(бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту або
так
ні
ні
ні
балансу або бюджету
Обрання та відкликання та припинення
повноважень голови та членів виконавчого
так
ні
ні
ні
органу
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Обрання та припинення повноважень голови
так
ні
ні
ні
та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови
ні
так
ні
ні
та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови
так
ні
ні
ні
та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до
майнової відповідальності членів
так
ні
ні
ні
виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск
так
ні
ні
ні
акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та
так
ні
ні
ні
розміщення власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора
ні
так
ні
ні
Затвердження договорів, щодо яких існує
ні
ні
ні
так
конфлікт інтересів
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?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду

Так
X
X

Ні

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)
-

X
X
X
X
X

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікуєт
ься у
пресі,
Документи
Інформаці
оприлюдн надаються
Копії
я
юється в
для
докумен розміщуєт
Інформація
загальнод ознайомлен
тів
ься на
розповсюджує
оступній
ня
надають
власній
ться на
інформаці безпосеред
ся на
інтернет-с
загальних
йній базі
ньо в
запит
торінці
зборах
даних
акціонерно акціонер акціонерн
НКЦПФР
му
а
ого
про ринок товаристві
товариства
цінних
паперів
Фінансова звітність,
так
так
так
так
так
результати діяльності
Інформація про
акціонерів, які
володіють 10 відсотків
ні
так
так
ні
так
та більше статутного
капіталу
Інформація про склад
органів управління
ні
так
так
так
так
товариства
Статут та внутрішні
ні
ні
так
так
так
документи
Протоколи загальних
зборів акціонерів після
ні
ні
так
так
так
їх проведення
Розмір винагороди
посадових осіб
ні
ні
так
ні
ні
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
Раз на рік
Частіше ніж раз на рік

X
X
X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так
Загальні збори акціонерів
Наглядова рада
X
Виконавчий орган
Інше
(запишіть)

Ні
X
X

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше
Аудитора не змiнювали
(запишіть)

Ні
X
X
X

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ні
Ревізійна комісія (ревізор)
X
Наглядова рада
X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X
Стороння компанія або сторонній консультант
X
Перевірки не проводились
X
Інше
(запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?
Так
Ні
З власної ініціативи
X
За дорученням загальних зборів
X
За дорученням наглядової ради
X
За зверненням виконавчого органу
X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10
X
відсотків голосів
Інше
(запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО
УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів
протягом наступних трьох років?
Так
Ні
Випуск акцій
X
Випуск депозитарних розписок
X
Випуск облігацій
X
Кредити банків
X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних
X
трьох років
Не визначились
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) так
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 31.05.2016; яким органом управління
прийнятий: Правила (кодекс) корпоративного управлiння в Товариствi прийнятi Загальними
зборами акцiонерiв.
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Правила (кодекс) корпоративного управлiння оприлюдненi на веб-сайтi
Товариства.
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:
Вiдхилень вiд Правил (кодексу) корпоративного управлiння в Товариствi не зафiксовано.

Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи
Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Блакитний полiс"" (далi за текстом Товариство) створене для ведення пiдприємницької дiяльностi з метою отримання прибутку та
наступного його розподiлу мiж акцiонерами. Предметом дiяльностi Товариства є страхування
життя на пiдставi лiцензiї на здiйснення дiяльностi виданої Державною комiсiєю з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України. Надання послуг зi страхування не є залежним вiд сезонних
змiн. Основними ризиками в дiяльностi Товариства є нестабiльна економiчна та полiтична
ситуацiя в країнi, недосконалiсть законодавчої бази, низька платоспроможнiсть населення.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх
відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс"", код ЄДРПОУ
13550765, адреса реєстрацiї: 03150, м. Київ, вул. Горького, 122. Власник 85,059561 % акцiй у
статутному капiталi Товариства.
Зазначенi власники iстотної участi набули iї у вiдповiдностi до чинного законодавства України
та не змiнювались протягом 2016-го року.
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
В Товариствi вiдсутнi факти порушень внутрiшнiх правил членами Наглядової Ради та
Правлiння Товариства, якi могли призвести до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або
споживачам фiнансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів
Протягом звiтного року до Товариства не застосовувалось жодного заходу впливу органами
державної влади, у тому числi до членiв iї наглядової ради та виконавчого органу.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її
ключові характеристики або про відсутність такої системи
В Товариствi
iснує система управлiння ризиками, яка визначає органiзацiйнi заходи,
iнформацiйнi потоки та управлiнськi процедури Товариства. Система управлiння ризиками
Товариства базується на принципах усвiдомленостi та керованостi прийняття ризикiв,
порiвняння прийнятих ризикiв з рiвнем прибутковостi проведених операцiй, превентивностi
виникнення ризикiв, доступностi i повноти iнформацiї про ризики, дотримання лiмiтiв iз
прийняття та передачi ризикiв, проведення iнвестицiйного менедменту ризикiв,
багатовекторностi, оперативностi, об'єктивностi та комплексностi. Система управлiння ризикiв
Товариства мiстить широку карту ризикiв, механiзми їх виявлення та процедури щодо
управлiння ризиками, згiдно з якими в Товариствi реалiзовується система управлiння та
контролю за ризиками, що генеруються зовнiшньою середою, структурою активiв i пасивiв та
бiзнеса-процесами Товарисва.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку
Протягом звiтного року в Товариствi iснувала система внутрiшнього аудиту (контролю).

Внутрiшнiй контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю, виконанням бюджету та
вiдповiднiстю показникiв фiнансової звiтностi Товариства, перевiрка стану бухгалтерського i
управлiнського контролю, пов'язаного зi збереженням цiнностей, оцiнювання економiчної
ефективностi та продуктивностi дiяльностi Товариства, оцiнювання адекватностi та
ефективностi системи управлiння ризиками Товариства покладено на окрему посадову особу,
яка проводить внутрiшнiй аудит (контроль), яка є пiдзвiтною Наглядовiй Радi Товариства.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність
Факти вiдчуження протягом 2016 року активiв, в обсязi, що перевищує встановлений в статутi
Товариства розмiр, вiдсутнi.
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 в обсязi, що перевищує встновлений статутом Товариства розмiр,
впродовж 2016 року не здiйснювалися.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність
Протягом 2016-го року Товариство не здiйснювало операцiї з пов'язаними особами, в тому числi
в межах промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту)
Зауважень щодо ранiше наданих аудиторських висновкiв за попереднi звiтнi роки з боку органiв,
якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг протягом 2016 року не
надходило.
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)
код за ЄДРПОУ 22862145, ТОВ "Аудиторська фiрма "Оригiнал", м.Київ, вул Волоська, 50/38, кв.
3
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності
15
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі
12 рокiв
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом
року
Протягом року iншi аудиторськi послуги не надавались.
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
За останнi п'ять рокiв у фiнансовiй установi ротацiї зовнiшнього аудира не було.

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року,
та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена
аудиторським висновком (звітом), виявлені органами, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг
Стягнення, застосованi до аудитора Аудиторською палатою України протягом року вiдсутнi. Фактiв подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена
аудиторським висновком, виявлених органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв
фiнансових послуг, не було.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг
В Товариствi iснують вiдповiднi процедури щодо розгляду скарг та пiдготовки вiдповiдей
у зазначений чинним законодавством термiн в залежностi вiд виду та характеру скарги.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого
розглядати скарги
Козиний В.В.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання
фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених
скарг)
Протягом звiтного року скарг стосовно надання фiнансових послуг Товариством не
надходило.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою
установою та результати їх розгляду
Протягом звiтного року у Товариства вiдсутнi позови до суду стосовно надання послуг
фiнансовою установою.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
ТОВ "Аудиторська фiрма
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"Оригiнал"
аудитора - фізичної особи - підприємця)
22862145
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер
облікової картки* платника податків фізичної особи)
м. Київ, вул. Волоська, 50/38,
Місцезнаходження аудиторської фірми,
кв. 3
аудитора
0292, 26.01.2001
Номер та дата видачі свідоцтва про
включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою
України
Реєстраційний номер 285, серія
Реєстраційний номер, серія та номер, дата
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до П, номер 000285, дата видачі
12.03.2013, строк дії до
реєстру аудиторських фірм, які можуть
24.09.2020 р.
проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів
2016
Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності
умовно-позитивна
Думка аудитора

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)
ТОВ "Аудиторська фiрма
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.
"Оригiнал"
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1.

Вступний параграф

1.1. Основнi вiдомостi про емiтента
Повна назва
Публiчне акцiонерне товариство <Страхова компанiя
<Блакитний полiс>
Код ЄДРПОУ
31029412
Мiсцезнаходження
м. Київ, вул. Антоновича, 122
Дата реєстрацiї 16 грудня 2008 р. Голосiївською районною державною
адмiнiстрацiєю м. Києва, номер запису про включення вiдомостей про юридичну

особу до єдиного державного реєстру 10681050007023813
Дата внесення змiн до установчих документiв 31 травня 2016 р.
Поточний рахунок
Поточний рахунок 26504030032820 в АТ
<Укрексiмбанк>, м. Київ, МФО 322313
Основнi види дiяльностi
Страхування життя, лiцензiя Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України серiя АВ № 499979 вiд
20.01.2010 р.
Кiлькiсть акцiонерiв станом на 31 грудня 2016 р.
Кiлькiсть акцiонерiв
складає три особи, в тому числi: двi юридичнi особи - резиденти та одна фiзична
особа-резидент.
Чисельнiсть працiвникiв станом на 31 грудня 2016 року
12 осiб
Вiдповiдальнi особи за фiнансово-господарську дiяльнiсть Голова Правлiння Тарасов С.А. до 27.09.2016р., Козиний В. В. з 28.09.2016р.
Головний бухгалтер - Бiнiвська Л.А.

1.2. Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв
облiкової полiтики
Ми провели перевiрку фiнансового звiту Публiчного акцiонерного
товариства <Страхова компанiя <Блакитний полiс> станом на 31 грудня 2016
року.
Згiдно з пунктом 8 МСБО 1 <Подання фiнансових звiтiв> та наказу Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 28 березня 2013р. № 433 комплект фiнансових звiтiв
компанiї включає такi компоненти:
Баланс (Звiт про фiнансовий стан);
Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);
Звiт про рух грошових коштiв (прямим методом);
Звiт про власний капiтал ( Звiт про змiни у власному капiталi);
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi.
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України
<Про аудиторську дiяльнiсть>, iнших законодавчих актiв України та у
вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту,
огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА)
Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних
стан¬дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 320/1 вiд 29
грудня 2015 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 700 <Формулювання
думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiї

думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА 706 <Пояснювальнi параграфи та
параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора>.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою
одержання об?рунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять
суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi
пiдтверджують суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку
застосованих принципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок,
здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання
фiнансових звiтiв.
Нами були виконанi процедури аудиту згiдно вимог МСА 500 <Аудиторськi
докази>, що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських
доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на
доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовується нами як
аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi нам для об?рунтування
аудиторської думки та звiту. За своїм характером докази є сукупними i
отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, якi
виконувались в процесi аудиту.
У своїй роботi аудитори використовували принцип вибiркової перевiрки. Пiд час
перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i
проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо
вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження
здiйснювалося шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї,
розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих
принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського
облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв
суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитори розглядали заходи внутрiшнього
контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом
господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур,
якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо
ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає
також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть
облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання
фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання
аудиторовi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова
звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою
фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною
основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок
складений вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi

8 Закону України <Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi>,
статтi 40 Закону України <Про цiннi папери та фондовий ринок>, Законiв
України <Про аудиторську дiяльнiсть>, <Про акцiонернi товариства>,
Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання
впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України
вiд 18.04.2003р. № 122/2 <Про порядок застосування в Українi Стандартiв
аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв> з урахуванням вимог
Лiцензiйних умов провадження страхової дiяльностi, якi затвердженi
Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України № 40 вiд 28 серпня 2003 року iз змiнами та доповненнями.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi, яку використано Товариством
для пiдготовки фiнансових звiтiв, є законодавство України, Мiжнароднi
стандарти фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за 2016 р. складена вiдповiдно до змiн, внесених Законом №
3332 до Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Українi> вiд 16.07.99 р. № 996-XIV (п. 12.2 ст. 121), п. 2 Порядку подання
фiнансової звiтностi, затвердженого постановою КМУ вiд 28.02.2000 р. № 419,
Методичних рекомендацiй щодо заповнення форм фiнансової звiтностi,
затверджених наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28 березня 2013р. №
433.
Вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi Товариством
визначена облiкова полiтика.
Облiкова полiтика Товариства встановлює порядок органiзацiї та ведення
бухгалтерського облiку, визначає принципи, методи i процедури, що
використовуються Товариством для складання та подання фiнансової звiтностi.
Облiкова полiтика Товариства - документ, головною метою якого є загальна
регламентацiя застосованих на практицi прийомiв та методiв бухгалтерського
облiку, технологiй обробки облiкової iнформацiї та документообiгу.
Обрана Товариством облiкова полiтика:
забезпечує повноту та достовiрнiсть вiдображення операцiй в облiку;
визначає систему ведення бухгалтерського облiку;
закрiплює правила та процедури, прийнятi керiвництвом для ведення
фiнансового, управлiнського та податкового облiку;
вiдображає особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку;
направлена на повне задоволення потреб управлiння Товариством;
сприяє виконанню повного обсягу фiнансово - господарських операцiй;
забезпечує встановлення контролю здiйснення цих операцiй;
встановлює правила документообiгу;
затверджує ведення системи рахункiв i регiстрiв бухгалтерського облiку;
визначає технологiю обробки облiкової iнформацiї.
Нацiональною валютою України є гривня. Отже, функцiональною валютою i
валютою подання фiнансової звiтностi є гривня, округлена до тисяч.
Фiнансова звiтнiсть Публiчного акцiонерного товариства <Страхова компанiя

<Блакитний полiс> складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та облiкової полiтики Товариства, яка затверджена наказом Голови
правлiння Товариства.
Фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку
Товариства станом на 31 грудня 2016р.
Внутрiшня облiкова полiтика Товариства, яка вiдображає принципи та методи
бухгалтерського облiку та звiтностi, за якими складається фiнансова звiтнiсть,
вiдповiдає вимогам Мiжнародним стандартам бухгалтерського облiку.
Облiк усiх операцiй здiйснювався згiдно з Iнструкцiєю про застосування Плану
рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських
операцiй пiдприємств i органiзацiй, яка затверджена наказом Мiнiстерства
фiнансiв України вiд 30 листопада 1999 року № 291.
2.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Товариства за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал Товариства, в особi вiдповiдальних посадових осiб,
несе вiдповiдальнiсть, зазначену у параграфi 6 (б) МСА 210 <Узгодження
завдань з аудиту>:
за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi за 2016р.
вiдповiдно до Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть
в Українi> та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку;
за внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним
для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки;
за наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що
пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається Товариством разом з
фiнансовою звiтнiстю Комiсiї;
за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про
безперервнiсть дiяльностi Товариства на основi проведеного фiнансового аналiзу
дiяльностi Товариства у вiдповiдностi з вимогами МСА 200 <Загальнi цiлi
незалежного аудитора та проведення аудиту вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту>.
Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть також за:
початковi залишки на рахунках бухгалтерського облiку;
правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських
операцiй;
доказовiсть, повноту та юридичну силу первинних облiкових документiв;
методологiю та органiзацiю бухгалтерського облiку;
управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну
документацiю

3.

Вiдповiдальнiсть аудитора

Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на
пiдставi результатiв проведеного нами аудиту.
Ми провели аудит у вiдповiдностi до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту,
зокрема, МСА 700 < Формування думки та надання звiту щодо фiнансової
звiтностi>, МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>, МСА
706 <Пояснювальнi параграфи та параграфи iнших питань у звiтi незалежного
аудитора>, МСА 720 <Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в
документах, що мiстить перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть>, МСА 240
<Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової
звiтностi>.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що
фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання
аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр
процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих
викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи
оцiнку цих ризикiв, ми розглядали тi заходи внутрiшнього контролю, що
стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання
фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають
обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi
використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних
управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для
висловлення нашої думки.
4.Умовно-позитивна думка аудитора щодо фiнансової звiтностi вiдповiдно до
МСА 705 <Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора>
4.1. Питання, що не впливають на думку аудитора
Дiяльнiсть Товариства у 2016 р. здiйснювалася у складних економiчних умовах,
обумовлених наслiдками найглибшої за часiв незалежностi України кризи
2014-2015 рр.
Фiнансовий сектор залишився вразливим до зовнiшнiх та внутрiшнiх ризикiв.
Економiчнi умови для розвитку вiтчизняної економiки та фiнансового сектору у
2016 р. ускладнилися через продовження вiйськової агресiї на сходi країни,
високу волатильнiсть цiн на основнi експортнi товари, що створювало протягом
року значний тиск на валютний ринок.
В результатi глибокої економiчної рецесiї доходи населення значно скоротилися,
що стало причиною падiння попиту на страховi послуги, зокрема, на послуги зi

страхування життя. Стрiмке зростання цiн та тарифiв призвело до зниження
рiвня платоспроможностi клiєнтiв страхових компанiй, що призвело до
зростання прострочення сплати страхових платежiв та зменшення кiлькостi
укладених договорiв страхування.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi розглядається аудитором у
вiдповiдностi до МСА 570 <Безперервнiсть> як таке, що Товариство
продовжуватиме свою дiяльнiсть у близькому майбутньому, не маючи нi намiру,
нi потреби лiквiдуватися або припиняти її.
4.2 Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
У зв'язку з властивими аудиту обмеженнями: вибiрковим характером перевiрки,
фактом неучастi аудитора в iнвентаризацiї активiв та зобов'язань, вибiрковою
перевiркою податкового облiку, слiд врахувати можливiсть iснування
невиявлених розбiжностей, якi не були предметом оцiнки аудитора. З огляду
вказаного, аудиторський висновок було модифiковано вiдповiдним чином.
4.3. Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком впливу питань, про якi йдеться в параграфi
<Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки>, фiнансова звiтнiсть
вiдображає достовiрно, у всiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Публiчного
акцiонерного товариства <Страхова компанiя <Блакитний полiс> станом на 31
грудня 2016 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що
минув на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової
звiтностi та вимог Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi>.
5. Аналiз фiнансової дiяльностi товариства
Активи
Активи враховуються в балансi Товариства, коли є ймовiрнiсть
надходження майбутнiх економiчних вигод для Товариства i актив має
собiвартiсть або вартiсть, яка може бути достовiрно обчислена.
Станом на 31 грудня 2016р. загальнi активи Товариства в порiвняннi з даними на
початок 2016р. збiльшилися на 1134 тис. грн. i складають 78111 тис. грн.
Збiльшення активiв пояснюється переоцiнкою нерухомостi на суму 1919
тис.грн. та виникненням iншої дебiторської заборгованостi, яка на початок року
була вiдсутня, а на кiнець року складає 21391 тис.грн.
Зменшення активiв в основному, вiдбулося за рахунок зменшення розмiру
грошових коштiв та їх еквiвалентiв з 48336 тис.грн. до 29812 тис.грн. та розмiру
фiнансових iнвестицiй з 12008 тис. грн. до 9617тис.грн.
На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами активiв
в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до Мiжнародних
стандартiв фiнансової звiтностi.

Зобов'язання
Зобов'язаннями визнається заборгованiсть Товариства iншим юридичним
або фiзичним особам, що виникла внаслiдок минулих господарських операцiй,
погашення якої у майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв
Товариства та його економiчних вигiд.
Станом на 31 грудня 2016р. загальнi зобов'язання та забезпечення Товариства в
порiвняннi з даними на початок 2016р. зменшилися на 2691 тис. грн. i складають
48213тис. грн.
Зменшення довгострокових зобов'язань та забезпечень вiдбулось за рахунок
страхових резервiв з 50347 тис. грн. до 47798 тис.грн.
На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя за видами
зобов'язань в цiлому розкрита повно та в основному у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Фiнансовий результат
Чистий дохiд вiд страхової дiяльностi склав 4246 тис. грн., що менше в
порiвняннi з минулим роком на 1403 тис. грн.
Чистi заробленi страховi премiї у 2016р. склали 2426 тис. грн. ( у 2015р. - 2595
тис. грн.).
Iншi операцiйнi доходи склали 1666 тис.грн., в тому числi:
вiдсотки за депозитними рахунками - 1634 тис. грн.;
доходи вiд операцiйної оренди - 32 тис. грн.
Фiнансовi доходи (купонi доходи вiд цiнних паперiв) склали 648 тис.грн.
У ф.2 <Звiт про фiнансовi результати ( Звiт про сукупний дохiд ) бухгалтерiя
Товариства купонi доходи вiд цiнних паперiв вiдобразила у складi iнших
операцiйних доходiв, що не вiдповiдає наказу Мiнiстерства фiнансiв України вiд
28 березня 2013р. № 433 <Методичнi рекомендацiї щодо заповнення форм
фiнансової звiтностi>.
Це зауваження не викривлює данi про фiнансовий результат товариства.
Собiвартiсть реалiзованих страхових послуг - 1456 тис. грн. Чистi понесенi
збитки за страховими виплатами - 7251 тис. грн. Дохiд вiд змiни резервiв 2549тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати - 3198 тис. грн., витрати на збут - 159 тис. грн., iншi
операцiйнi витрати - 41 тис. грн., в тому числi:
штрафи, пенi нарахованi - 32тис. грн.;
страховi платежi за спiвробiтникiв - 9 тис.грн.
Вiд страхової дiяльностi товариство отримало збиток в сумi 570 тис. грн.

Доходи вiд фiнансової дiяльностi вiдсутнi, iншi доходи - 5857 тис. грн., в тому
числi:
вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 5536 тис. грн.;
вiд дооцiнки фiнансових iнвестицiй - 321тис. грн.
Iншi витрати - 4036 тис. грн., в тому числi:
втрати вiд неоперацiйної курсової рiзницi - 2884 тис. грн.;
уцiнка фiнансових iнвестицiй - 272 тис. грн.;
збиток вiд викупу акцiй власної емiсiї - 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 сумi 1535 тис. грн.).
Непокритий збиток на початок року було скориговано на 11 тис.грн. - це
списання дебiторської заборгованостi минулих рокiв. Скоригований залишок
непокритого збитку на початок року склав 1666 тис.грн.
Непокритий збиток на кiнець 2016 року склав 705 тис.грн.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є
вiд'ємне значення руху грошових коштiв в сумi - 18524 тис. грн.
Грошових коштiв, якi є в наявностi i якi недоступнi для використання,
Товариство не має.
Аудитори провели аналiз дiяльностi Компанiї станом на 31 грудня 2016 року
шляхом застосування тестiв раннього попередження, якi наведенi у
Рекомендацiях щодо аналiзу дiяльностi страховикiв, що затвердженi
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України № 3755 вiд 17 березня 2005 року. Тести раннього попередження - це
система порiвняння фiнансових показникiв дiяльностi страховикiв з визначеними
Держфiнпослуг показниками, їх узагальнення та оцiнка ризикiв дiяльностi
страховикiв.
Вiдповiдно до Рекомендацiй здiйснено аналiз капiталу, активiв, перестрахування,
страхових резервiв, дохiдностi, лiквiдностi та надана вiдповiдна оцiнка.
Результати тестiв раннього попередження наведенi у Довiдках про фiнансовий
стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, якi додаються до Звiту
незалежного аудитора.
Згiдно з Рекомендацiями № 3755 вiд 17 березня 2005 року на основi проведених
тестiв раннього попередження страховики можуть отримати такi оцiнки:
- "1" (стiйка) - фiнансовi показники знаходяться на високому рiвнi;
- "2" (задовiльна) - вiдсутнi серйознi проблеми, фiнансовi показники знаходяться
на середньому рiвнi;

- "3" (гранична) - фiнансовий стан викликає побоювання, фiнансовi показники
знаходяться на рiвнi значно нижчому за середнiй;
- "4" (незадовiльна) - вважається неприпустимим, фiнансовий стан є дуже
нестабiльним.
За даними тестiв раннього попередження Публiчне акцiонерне товариство
<Страхова компанiя <Блакитний полiс> отримало загальну оцiнку "2"
(задовiльна), що свiдчить про те, що фiнансовi показники товариства
знаходяться на середньому рiвнi та про вiдсутнiсть серйозних проблем.
У мiжнароднiй практицi чистi активи розглядаються як синонiм власного
капiталу. Чистi активи - це активи товариства за винятком його зобов'язань
(МСФЗ 3 <Об'єднання бiзнесу>).
Станом на 31.12.2016 р. чистi активи Публiчного акцiонерного товариства
<Страхова компанiя <Блакитний полiс> складають:
Рядок Найменування показника
Значення показника на кiнець звiтного
перiоду ( 31 грудня 2016р.) тис. грн.
1
АКТИВИ
1.1. Необоротнi активи
17 461
1.2. Оборотнi активи 60 650
1.3. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття 0
1.4. Разом активи (рядок 1300 ф.№1)
78 111
2.
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
2.1. Довгостроковi зобов'язання i забезпечення
47 830
2.2. Поточнi зобов'язання i забезпечення
383
2.3. Зобов'язаннi, пов'язанi з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття 0
2.4. Разом зобов'язань (сума рядкiв 1595, 1695, 1700, ф.№1)
48 213
3.
ЧИСТI АКТИВИ (рядок 1.4 - рядок 2.4) 29 898
4.
ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ КАПIТАЛ, в тому числi: 15 950
4.1 Неоплачений капiтал 0
4.2 Вилучений капiтал
2 200
5.
Перевищення вартостi чистих активiв Товариства над розмiром
зареєстрованого статутного капiталу проводиться за формулою: (рядок 3 рядок 4)
13 948
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно з
метою реалiзацiї положень ст. 155 Цивiльного кодексу України <Статутний
капiтал акцiонерного товариства>, зокрема п. 3, а саме: < Якщо пiсля закiнчення
другого та кожного наступного фiнансового року вартiсть чистих активiв
акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство
зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати

вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих
активiв товариства стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу,
встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї>.
Таким чином, на думку аудитора, вартiсть чистих активiв Товариства станом на
31 грудня 2016 року складає 29 898 тис. грн., що перевищує розмiр
зареєстрованого статутного капiталу, який станом на 31 грудня 2016року складає
15950 тис. грн., на 13 948тис. грн., що вiдповiдає вимогам п.2.5 Лiцензiйних умов
провадження страхової дiяльностi, якi затвердженi Розпорядженням Державної
комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України № 40 вiд 28 серпня
2003 року iз змiнами та доповненнями та вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу
України.
Аудитор пiдтверджує, що розмiр чистих активiв Публiчного акцiонерного
товариства <Страхова компанiя <Блакитний полiс> вiдповiдає вимогам чинного
законодавства.
Власний капiтал
Власний капiтал станом на 31 грудня 2016р. складає 29898 тис.грн. i виглядає
так:
статутний капiтал - 15950 тис. грн.;
капiтал в дооцiнках - 13737 тис. грн.
додатковий капiтал - 2180 тис. грн. (в тому числi: фонд розвитку -1300
тис. грн. та емiсiйний дохiд - 880 тис. грн);
резервний капiтал - 936 тис. грн.;
непокритий збиток - (705) тис. грн.
вилучений капiтал - (2200) тис.грн.
Загальна кiлькiсть випущених товариством простих iменних акцiй у розмiрi 15
950 штук зареєстрована у Державнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондовому
ринку свiдоцтво № 498/1/06 вiд 26.10.2006 р.
Вiдповiдно до протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 31 травня 2016р. № 14
внесенi змiни до Статуту Товариства, якi пов'язанi зi змiнами в чинному
законодавствi, що регулюють дiяльнiсть акцiонерних товариств.
Нова редакцiя Статуту Публiчного акцiонерного товариства <Страхова
компанiя <Блакитний полiс> зареєстрована державним реєстратором 03 червня
2016р.
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради Товариства вiд 26 вересня
2016р. № 172 з 27 вересня 2016р. свої повноваження склав Голова правлiння
Тарасов С.А., новим Головою правлiння обрано Козинного В.В.
Цi змiни також вiдображенi державним реєстратором за реєстрацiйним номером
1 -_068_023813_87.

Вiдповiдно до реєстру власникiв цiнних паперiв вих. № 125570зв вiд 25 сiчня
2017 р. ПАТ <Нацiональний депозитарiй України> станом на 31 грудня 2016
року кiлькiсть акцiонерiв Товариства складає три особи, а саме:
Код Назва власника Адреса
Кiлькiсть акцiй (шт.) Вартiсть акцiй
(грн.) Частка в статут. капiталi, %
22402615 Львiвське вiддiлення благодiйного фонду <Блакитна магiстраль>
(Україна) 79000 м.Львiв вул.Рубчака,буд.3 182 182 000
1,1411
2790218418 Педченко Р.Г.
м.Київ
вул. Василя Касiяна, буд. 2/1, кв. 92 1
1 000 0,0063
13550765 ПрАТ <Страхова компанiя <АСКО-Медсервiс>
(Україна) 03150 м.Київ, вул. Горького, буд.122
13 567
13 567 000
85,06
Разом:
13750 13 750 000 86,207
Вилучений капiтал - 2200 тис.грн.
Станом на 31 грудня 2016р. статутний капiтал акцiонерного товариства
сформований у повному розмiрi - 15950 тис.грн. грошовими коштами, в
перерахунку до курсу ЄВРО станом на 31 грудня 2016р. фактично сплачений
розмiр статутного капiталу вiдповiдав 561,2 тис. ЄВРО (курс НБУ
спiввiдношення гривнi до ЄВРО - 28,422604).
На нашу думку, у фiнансовiй звiтностi Товариства iнформацiя про власний
капiтал в цiлому розкрита повно та у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi.
Подiї пiсля звiтного перiоду
Подiй пiсля звiтного перiоду - сприятливих та несприятливих подiї, якi
вiдбувалися з кiнця звiтного перiоду до дати складання аудиторського висновку
не було.
.
6. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва аудиторської фiрми: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
Аудиторська фiрма <Оригiнал>
Код ЄДРПОУ
22862145
Мiсцезнаходження:
04070 м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв.3.
Реєстрацiйнi данi:
Зареєстроване Днiпровською районною в м. Києвi
Державною адмiнiстрацiєю 21 липня 1994 р. за N 1 067 105 0001 000401.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та
аудиторiв, якi надають аудиторськi послуги
Свiдоцтво № 0292, видане
рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд
26 сiчня 2001р. та

рiшенням Аудиторської палати України № 315/3 вiд 24 вересня 2015р.
продовжено термiн чинностi до
24 вересня 2020р.
Номер та дата видачi Свiдоцтва про вiдповiднiсть системи контролю якостi
аудиторських послуг Свiдоцтво № 0232, видане рiшенням Аудиторської
палати України вiд 26 квiтня 2012 р. № 249/5
Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, видане
Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку
Серiя та номер
свiдоцтва П 000285, видане за реєстрацiйним номером 285, строк дiї з
12 березня 2013р. до 24 вересня 2020р.
Керiвник Ярошинська Свiтлана Василiвна
Iнформацiя про аудитора
Ярошинська Свiтлана Василiвна
Сертифiкат аудитора Серiя А № 001914, виданий рiшенням Аудиторської
палати України № 15 вiд 27 травня 1994 р. та продовжений строком до 27 травня
2018 р. рiшенням № 266/2 вiд 04 квiтня 2013р.
Контактнi телефони
(044) 425-8755
(044) 425-8758
(044) 467-6982
Електронна адреса
original@adamant.net

7. Основнi вiдомостi про договiр на проведення аудиту
Дата та номер договору на проведення аудиту Договiр № 22 вiд 24.02.2017р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту
01 квiтня 2017р. по 27
квiтня 2017р.

Директор
ТОВ Аудиторська фiрма "Оригiнал"
Ярошинська

Сертифiкат аудитора Серiя А № 001914,
виданий рiшенням Аудиторської палати України
№ 15 вiд 27 травня 1994 р. та продовжений строком
до 27 травня 2018 р. рiшенням № 266/2 вiд 04 квiтня 2013р.
27 квiтня 2017р.

С.В.

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Блакитний полiс""
м.Київ, Голосiївський р-н

Територія
Організаційно-пра
Акціонерне товариство
вова форма
господарювання
Вид економічної
Страхування життя
діяльності
Середня кількість працівників: 8
Адреса, телефон: 03150 м. Київ, вул. Антоновича, 122, 0442063080
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності
v

Дата

КОДИ
20.02.2017

за ЄДРПОУ

31029412

за КОАТУУ

8036100000

за КОПФГ

230

за КВЕД

65.11

Баланс
(Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 p.
Форма №1

Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I

Код
рядка
2

1801001
Код за ДКУД
На початок
На кінець
звітного
звітного
періоду
періоду
3
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021
1022

30
30
(0)
0
16 078
21 961
( 5 883 )
0
0
(0)
0
0
(0)

30
30
(0)
0
17 087
23 873
( 6 786 )
0
0
(0)
0
0
(0)

1030

0

0

1035
1040
1045
1050
1060

296
0
0
0
0

344
0
0
0
0

1065

0

0

1090
1095

0
16 404

0
17 461

II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

Пасив
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

3
3
0
0
0
0
0
0

3
3
0
0
0
0
0
0

1125

0

73

1130
1135
1136
1140
1145
1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

23
1
0
498
0
0
11 712
48 336
0
48 336
0
0

0
2
0
96
0
21 391
9 273
29 812
0
29 812
0
0

1181
1182
1183
1184
1190
1195

0
0
0
0
0
60 573

0
0
0
0
0
60 650

1200

0

0

1300

76 977

78 111

2

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

15 950
0
11 818
1 300
0
0
860
-1 655
(0)
( 2 200 )
0
26 073

15 950
0
13 737
2 180
880
0
936
-705
(0)
( 2 200 )
0
29 898

Код
рядка

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
одержаними авансами
розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс
Примітки: д/н
Керівник

Козиний В.В.

Головний бухгалтер

Бiнiвська Л.А.

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

0
0
0
0
88
88
0
0
50 347

0
0
0
0
32
32
0
0
47 798

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

49 516
831
0
0
0
0
0
50 435

46 602
1 196
0
0
0
0
0
47 830

1600
1605

0
0

0
0

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1640
1645
1650
1660
1665
1670
1690
1695

0
0
325
320
0
1
19
0
0
124
0
0
0
0
469

0
253
0
0
0
0
0
0
0
130
0
0
0
0
383

1700

0

0

1800
1900

0
76 977

0
78 111

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Блакитний полiс""

Дата

КОДИ
20.02.2017

за ЄДРПОУ

31029412

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік
Форма №2
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
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій
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
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи

Код
рядка
2

1801003
Код за ДКУД
За аналогічний
За звітний
період
період
попереднього
року
3
4

2000

4 246

5 649

2010
2011
2012
2013

2 426
2 426
(0)
0

2 595
2 595
(0)
0

2014

0

0

2050
2070

( 1 456 )
( 7 251 )

( 1 687 )
( 7 482 )

2090

0

0

2095

( 2 035 )

( 925 )

2105

-2 915

2 267

2110
2111
2112
2120

366
366
0
2 314

-41
-41
0
2 921

2121

0

0

2122

0

0

2123

0

0

2130
2150
2180

( 3 198 )
( 159 )
( 41 )

( 2 003 )
( 365 )
( 1 162 )

2181

0

0

2182

0

0

2190

0

0

2195
2200
2220

( 570 )
0
0

( 3 760 )
0
588

Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
збиток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
збиток
II. Сукупний дохід
Стаття

2240
2241
2250
2255
2270
2275

5 857
0
(0)
(0)
( 4 036 )
0

14 637
0
(0)
(0)
( 9 580 )
0

2290

1 251

1 885

2295
2300

(0)
-214

(0)
-350

2305

0

0

2350

1 037

1 535

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний
період

1
2
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
2415
підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
2455
доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)
2465
III. Елементи операційних витрат
Назва статті

Код
рядка

3
1 919
0
0

За аналогічний
період
попереднього
року
4
4 264
0
0

0

0

880
2 799

0
4 264

(0)

(0)

2 799
3 836

4 264
5 799

За звітний
період

1
2
3
Матеріальні затрати
2500
103
Витрати на оплату праці
2505
830
Відрахування на соціальні заходи
2510
179
Амортизація
2515
910
Інші операційні витрати
2520
2 832
Разом
2550
4 854
ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

Код
рядка

За звітний
період

2
2600
2605
2610

3
14 027
14 027
73,928850

За аналогічний
період
попереднього
року
4
130
1 168
409
314
3 196
5 217
За аналогічний
період
попереднього
року
4
14 286
14 286
107,447850

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію
Дивіденди на одну просту акцію
Примітки: д/н
Керівник

Козиний В.В.

Головний бухгалтер

Бiнiвська Л.А.

2615

73,928850

107,447850

2650

0,00

0,00

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Блакитний полiс""

Дата

КОДИ
20.02.2017

за ЄДРПОУ

31029412

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 2016 рік
Форма №3

Стаття

1
I. 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 отримання субсидій, дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
Надходження від отримання роялті, авторських винагород
Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрачання на оплату повернення авансів
Витрачання на оплату цільових внесків
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

Код
рядка

2

Код за ДКУД 1801004
За звітний
За аналогічний
період
період
попереднього
року
3
4

3000
3005
3006
3010
3011
3015
3020

108
0
0
5
0
0
0

278
0
0
5
0
0
0

3025

0

0

3035
3040
3045
3050
3055
3095

0
0
0
2 417
0
79 595

12
0
0
2 768
0
8 007

3100
3105
3110
3115
3116

( 95 159 )
( 708 )
( 183 )
( 1 805 )
( 566 )

( 2 124 )
( 929 )
( 460 )
( 2 027 )
( 799 )

3117

(0)

( 22 )

3118

( 1 239 )

( 1 206 )

3135
3140
3145

(0)
(5)
(0)

(0)
(0)
(0)

3150

( 7 573 )

( 7 829 )

3155
3190
3195

(0)
(0)
-23 308

(0)
(0)
-2 299

3200

17 055

7 500

необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
Примітки: д/н
Керівник

Козиний В.В.

Головний бухгалтер

Бiнiвська Л.А.

3205

0

0

3215
3220
3225
3230

0
0
0
0

0
0
0
0

3235

0

0

3250

0

0

3255
3260
3270
3275

( 14 949 )
(0)
(0)
(0)

( 11 712 )
(0)
(0)
(0)

3280

(0)

(0)

3290
3295

(0)
2 106

(0)
-4 212

3300
3305

3 080
0

0
0

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360
3365

( 3 080 )
(0)
(0)
(0)
(0)

( 3 080 )
(0)
(0)
(0)
(0)

3370

(0)

(0)

3375

(0)

(0)

3390
3395
3400
3405
3410
3415

(0)
0
-21 202
48 336
2 678
29 812

(0)
-3 080
-9 591
51 971
5 956
48 336

Підприємство

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя "Блакитний полiс""

Дата

КОДИ
20.02.2017

за ЄДРПОУ

31029412

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
За 2016 рік
Форма №3-н

Стаття

1
I. Рух коштів у результаті
операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
збільшення (зменшення)
забезпечень
збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць
збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших не
грошових операцій
Прибуток (збиток) від участі в капіталі
Зміна вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю, та дохід
(витрати) від первісного визнання
Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів, утримуваних для
продажу та груп вибуття
Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій
Зменшення (відновлення) корисності
необоротних активів
Фінансові витрати
Зменшення (збільшення) оборотних
активів
Збільшення (зменшення) запасів
Збільшення (зменшення) поточних
біологічних активів
Збільшення (зменшення) дебіторської
заборгованості за продукцію, товари,
роботи, послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської заборгованості
Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів
Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

Код
рядка

За звітний період

Код за ДКУД 1801006
За аналогічний період
попереднього року
надходвидаток
ження
5
6

видаток

2

надходження
3

3500

0

0

0

0

3505

0

Х

0

Х

3510

0

0

0

0

3515

0

0

0

0

3520

0

0

0

0

3521

0

0

0

0

3522

0

0

0

0

3523

0

0

0

0

3524

0

0

0

0

3526

0

0

0

0

3540

Х

0

Х

0

3550

0

0

0

0

3551

0

0

0

0

3552

0

0

0

0

3553

0

0

0

0

3554

0

0

0

0

3556

0

0

0

0

3557

0

0

0

0

4

Збільшення (зменшення) поточних
зобов'язань
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за товари,
роботи, послуги
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування
Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці
Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів
Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов'язань
Грошові кошти від операційної
діяльності
Сплачений податок на прибуток
Сплачені відсотки
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
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші надходження
Витрачання на придбання: фінансових
інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Витрачання на придбання дочірнього
підприємства та іншої господарської
одиниці
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
III. Рух коштів у результаті
фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик

3560

0

0

0

0

3561

0

0

0

0

3562

0

0

0

0

3563

0

0

0

0

3564

0

0

0

0

3566

0

0

0

0

3567

0

0

0

0

3570

0

0

0

0

3580
3585

X
X

0
0

X
X

0
0

3195

0

0

0

0

3200

0

X

0

X

3205

0

Х

0

Х

3215

0

Х

0

Х

3220
3225
3230

0
0
0

Х
Х
Х

0
0
0

Х
Х
Х

3235

0

Х

0

Х

3250

0

Х

0

Х

3255

X

0

X

0

3260
3270
3275

X
X
X

0
0
0

X
X
X

0
0
0

3280

X

0

X

0

3290

X

0

X

0

3295

0

0

0

0

3300

0

Х

0

Х

3305

0

Х

0

Х

Надходження від продажу частки в
3310
0
Х
дочірньому підприємстві
Інші надходження
3340
0
Х
Витрачання на:
3345
Х
0
Викуп власних акцій
Погашення позик
3350
Х
0
Сплату дивідендів
3355
Х
0
Витрачання на сплату відсотків
3360
Х
0
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
Х
0
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
3370
Х
0
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у дочірніх
3375
Х
0
підприємствах
Інші платежі
3390
Х
0
Чистий рух коштів від фінансової
3395
0
0
діяльності
Чистий рух грошових коштів за
3400
0
0
звітний період
Залишок коштів на початок року
3405
0
Х
Вплив зміни валютних курсів на
3410
0
0
залишок коштів
Залишок коштів на кінець року
3415
0
0
Примітки: Звiт про рух грошових коштiв заповнено за прямим методом.
Керівник

Козиний В.В.

Головний бухгалтер

Бiнiвська Л.А.

0

Х

0

Х

X

0

X
X
X

0
0
0

X

0

X

0

X

0

X

0

0

0

0

0

0

Х

0

0

0

0

Публiчне акцiонерне товариство "Страхова компанiя
"Блакитний полiс""

Підприємство

Дата

КОДИ
20.02.2017

за ЄДРПОУ

31029412

Звіт про власний капітал
За 2016 рік
Форма №4
Код за ДКУД

Стаття

Код рядка

Зареєстр
ований
капітал

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
Дооцінка (уцінка)
необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових
інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам
Спрямування прибутку до

2
4000
4005

3
15 950
0

4
11 818
0

5
1 300
0

6
860
0

Нерозподіл
ений
прибуток
(непокрити
й збиток)
7
-1 655
0

4010
4090
4095

0
0
15 950

0
0
11 818

0
0
1 300

0
0
860

4100

0

0

0

4110

0

1 919

4111

0

4112

Капітал у
дооцінках

Додаткови
й капітал

Резервний
капітал

1801005

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
0
0

9
-2 200
0

10
26 073
0

0
-11
-1 666

0
0
0

0
0
-2 200

0
-11
26 062

0

1 037

0

0

1 037

880

0

0

0

0

2 799

1 919

0

0

0

0

0

1 919

0

0

0

0

0

0

0

0

4113
4114

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4116
4200

0
0

0
0

880
0

0
0

0
0

0
0

0
0

880
0

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

зареєстрованого капіталу
Відрахування до резервного
капіталу
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на
створення спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого прибутку на
матеріальне заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
Перепродаж викуплених
акцій
Анулювання викуплених
акцій
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної
вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж)
неконтрольованої частки в
дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року
Примітки: д/н

4210

0

0

0

76

-76

0

0

0

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

4260

0

0

0

0

0

0

-2 200

-2 200

4265

0

0

0

0

0

0

2 200

2 200

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

4275
4280

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4290
4291

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4295
4300

0
15 950

1 919
13 737

880
2 180

76
936

961
-705

0
0

0
-2 200

3 836
29 898

Керівник

Козиний В.В.

Головний бухгалтер

Бiнiвська Л.А.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки
до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016 року
Публiчного акцiонерного товариства
?Страхова компанiя ?Блакитний полiс?
1.

IНФОРМАЦIЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНIЮ

Публiчне акцiонерне товариство ?Страхова компанiя ?Блакитний полiс? (скорочено ПАТ СК
?Блакитний полiс?, далi - Компанiя), створене вiдповiдно до дiючого законодавства шляхом
перейменування Вiдкритого акцiонерного товариства ?Страхова компанiя ?Блакитний полiс?,
що є правонаступником Закритого акцiонерного товариства ?Страхова компанiя ?Блакитний
полiс?. Публiчне акцiонерне товариство ?Страхова компанiя ?Блакитний полiс? набуло всiх прав
та несе всi обов'язки Вiдкритого акцiонерного товариства ?Страхова компанiя ?Блакитний
полiс?.
Дата державної реєстрацiї Компанiї 16.12.2008 р. (ЗАТ СК ?Блакитний полiс? було
зареєстровано 11.08.2000 р.).
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 31029412.
Основним видом дiяльностi Компанiї є страхування життя.
Лiцензiя: державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України видана 20.01.2010
року, безстрокова, на страхову дiяльнiсть у формi добровiльного страхування життя.
Компанiя не має у своєму складi дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших
вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi Компанiї в порiвняннi з
попереднiм звiтним перiодом не вiдбувалося.
Мiсцезнаходження Компанiї: м. Київ, вул. Антоновича,122.
Загальна кiлькiсть працiвникiв Компанiї становила 10 чоловiк на 31.12.2016 р. та 22 чоловiка на
31.12.2015 р.
Валюта подання звiтностi: дану фiнансову звiтнiсть подано в українських тисячах гривень.
2.
ЕКОНОМIЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ, У КОТРОМУ КОМПАНIЯ ПРОВОДИТЬ СВОЮ
ДIЯЛЬНIСТЬ
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати
особливостi, характернi для перехiдної економiки.
Економiка України схильна до впливу ринкових коливань i зниження темпiв економiчного
зростання у свiтовiй економiцi. Податкове, валютне та митне законодавство в Українi допускає
рiзнi тлумачення та часто змiнюється.
Страховi компанiї в 2016 роцi застосовували ставку податку на прибуток пiдприємств вiд
страхової дiяльностi у розмiрi 3% або 0% за договорами з довгострокового страхування життя,
договорами страхування у межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема договорiв
страхування додаткової пенсiї та ставку 18% вiд фiнансового результату до оподаткування,
визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на
рiзницi, якi виникають вiдповiдно до ст. 134 Податкового Кодексу України.
Подальший економiчний розвиток України значною мiрою залежить вiд ефективностi
економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, якi вживаються Урядом, а також вiд змiн у
податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах.
Керiвництво не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на страховий сектор та

iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони можуть надати на
майбутнiй фiнансовий стан Компанiї. Керiвництво впевнене, що воно вживає всi необхiднi
заходи для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку Компанiї.
3.

ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ

Основа складання фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована
з метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2016
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2016 року, що
офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає
всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2016
року, дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалася також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено
такi стандарти як МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 14 <Вiдстроченi рахунки
тарифного регулювання>, якi вiдповiдно набувають чинностi з 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти> та МСФЗ 14
<Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання> до дати набуття чинностi не застосовуються.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї що здiйснює регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.
Дана фiнансова iнформацiя складена у вiдповiдностi до МСФЗ i за 2016 фiнансовий рiк
пiдготовлена за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi (МСФЗ).
Фiнансова звiтнiсть за 2016 рiк складається з:
Балансу ( Звiту про фiнансовий стан),
Звiту про фiнансовi результати ( Звiту про сукупнi доходи),
Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом),
Звiту про власний капiтал ( Звiту про змiни у власному капiталi),
Примiток до фiнансової звiтностi.

Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Компанiя здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив
на елементи фiнансової звiтностi, ?рунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на
попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються об?рунтованими
i за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов'язань.
Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Компанiї iнформацiї про поточнi подiї,
фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi
судження є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та
областi, в яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової
звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.

Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Компанiї;
вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну
форму;
є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї посилається на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов'язанi з ними питання;
б)
визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов'язань, доходiв та витрат
у Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Компанiї враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ?рунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка
справедливої вартостi>.
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Копанiї вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки
базуються на припущеннях керiвництва щодо, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв,
коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй;
б)
вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на
доходи (витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Компанiї використовувало iншi припущення щодо, кредитного рейтингу
контрагента, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi
фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати
значний вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Судження щодо напряму утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Компанiї застосовує професiйне судження щодо напряму утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
?рунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов'язанi з призупиненням обiгу
цiнних паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Компанiї фактором i може суттєво
вплинути на оцiнку фiнансових iнструментiв.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв

На кожну звiтну дату Компанiя проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої
дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх
знецiнення. Збиток вiд знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження
керiвництва за наявностi об'єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв за даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що
вiдбулися пiсля визнання фiнансового активу.
При наявностi об'єктивних свiдчень того, що первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй не може
бути вiдшкодованою, iнвестицiя вважається знецiненою.
По заблокованим цiнним паперам, за полiтикою Компанiї оцiнюються пiдстави блокування
руху. За цiнними паперами, по яким рух заблоковано з пiдстав вiдкриття кримiнального
провадження, знецiнення не визнається, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, що свiдчать про
знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї юридичної особи,
скасування емiсiї цiнних паперiв).
За цiнними паперами, рух яких припинено з пiдстав ознак фiктивностi, за полiтикою Компанiї,
знецiнення визнається, якщо протягом року з дати рiшення оббiг цiнних паперiв не
вiдновлюється i емiтенти не виключаються iз перелiку емiтентiв з ознаками фiктивностi, якщо
тiльки не iснує iнших факторiв, що свiдчать про знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство,
розпочато процес лiквiдацiї юридичної особи, скасування емiсiї цiнних паперiв).
Кошти в банках, в яких розпочато процедуру лiквiдацiї, перекласифiковуются до складу
дебiторської заборгованостi та визнається знецiнення, шляхом формування резерву сумнiвних
боргiв.
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю.
Компанiя здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов'язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов'язань, оцiнених за справедливою вартiстю
Методики
оцiнювання
Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх
еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi
Ринковий
Офiцiйнi курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв
Дохiдний (дисконтування грошових потокiв для депозитiв термiном бiльше 1
року) Ставки за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Фiнансовi активи
Первiсна оцiнка цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю.
За цiнними паперами, справедливу вартiсть яких визначити неможливо, облiк ведеться по
собiвартостi, яка є цiною придбання або останньою справедливою вартiстю на момент змiни
оцiнки.
Ринковий, дохiдний, витратний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на
дату оцiнки, котирування аналогiчних цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу
Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки.
Ринковий, дохiдний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за
вiдсутностi визначеного бiржового курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова
вартiсть, цiни закриття бiржового торгового дня, iнформацiя з позабiржового ринку.

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi
очiкуваних контрактних грошових потокiв на дату оцiнки.
Дохiдний
Контрактнi умови,
ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов'язання
Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов'язань здiйснюється за
вартiстю погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi
грошовi потоки
4.

ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ

Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облiкової полiтики не слiд застосовувати, коли
вплив їх застосування несуттєвий.
4.1. Основнi засоби
Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї й
витрат на знецiнення (за наявностi).
Основнi засоби компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 <Основнi
засоби>.
В компанiї використовувались такi класи активiв:
земельнi дiлянки;
будинки та споруди;
офiсна технiка;
меблi;
iншi основнi засоби.
Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох компонентiв, що
мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду товариству рiзними
способами, враховуються окремо.
Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх
собiвартiстю.
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi
активу.
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом
виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї
основних засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi,
необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю.
Нарахування амортизацiї активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на
дату, з якої актив класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 <Непоточнi
активи, утримуванi для продажу, та припинена дiяльнiсть>, або на дату, з якої припиняється
визнання його активом.
Окремi об'єкти основних засобiв ( будiвлi, споруди) пiсля визнання їх активом, облiковуємо за
переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка
подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв їх
вiдновлювальну вартiсть. У разi перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх
вiдновлювальною вартiстю Компанiя зменшує балансову вартiсть основних засобiв до їх
вiдновлювальної вартостi.
Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки,
вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно
компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку збiльшення
вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та

збитки за перiод.
Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй
мiрi, в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої
переоцiнки даного активу.
Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати
(звiтi про сукупний доход). При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу
вiдповiдний позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки
активiв, переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку.
Активи, що мають характеристику довгострокового активу, класифiкуються як об'єкти
основних засобiв та амортизуються, виходячи з термiну корисного використання кожного
об'єкта.
4.2. Нематерiальнi активи
4.2.1. Лiцензiї
Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38
<Нематерiальнi активи>.
Об'єктами нематерiальних активiв є лiцензiї. Строк дiї отриманої Компанiєю лiцензiї безстроковий, тому строк корисного використання цiєї лiцензiї оцiнюється як не визначений.
Нематерiальнi активи оцiнюються за первiсною вартiстю (собiвартiстю), яка включає в себе
вартiсть придбання.
Вiдповiдно до МСБО 36 <Зменшення корисностi активiв> здiйснено перевiрку зменшення
корисностi нематерiальних активiв з невизначеним строком корисної експлуатацiї здiйснюється
щорiчно шляхом порiвняння суми його очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю.
4.3. Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному
всi ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв
визнання певного в МСБО 17 <Оренда>.
В нашiй Компанiї оренда класифiкуються як операцiйна оренда. Платежi за договорами
операцiйної оренди визнаються у складi iнших операцiйних доходiв.

4.4. Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 <Фiнансовi
iнструменти: подання> i 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка>
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли
Компанiя стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi
угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що
встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються
на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя приймає на себе зобов'язання купити або
продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та депозити, пайовi iнструменти iнших
компанiй, облiгацiї внутрiшньої державної позики, iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми
до отримання, фiнансовi iнструменти, що мають або не мають бiржовi котирування.
Фiнансовi зобов'язання включають обумовленi договорами зобов'язання надати грошовi кошти
або фiнансовi активi iншiй компанiї.
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань здiйснюється за їх
справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, що не

вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у
звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов'язаних з
придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Компанiя класифiкує фiнансовi активи й фiнансовi зобов'язання як довгостроковi або
короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що
обмежують можливостi Компанiї, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або
передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов'язань протягом 12 мiсяцiв з
дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на
отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Компанiя передає
договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.
4.4.3. Дебiторська заборгованiсть
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi компанiя
здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання
фiнансових звiтiв" .
Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка складається зi страхових премiй
до отримання вiд страхувальникiв на звiтну дату. Премiї по операцiях страхування враховуються
на основi методу нарахування.
Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною
дiяльнiстю Компанiї. До неї вiдносяться аванси рiзним органiзацiям.
Дебiторську заборгованiсть класифiкується:
рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу
страхових послуг;
за розрахунками з бюджетом;
iнша дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю страхових послуг;
дебiторська заборгованiсть з нарахованих доходiв.
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю.
4.4.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою готiвковi кошти в касi та кошти на
поточних банкiвських рахунках Компанiї, а також банкiвськi депозити з термiном погашення
12 мiсяцiв й менше, розмiщених у банках, що мають вiдповiднi рейтинги.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi.
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у
функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення
операцiї.
На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 <Вплив змiн валютних курсiв> всi
монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у
звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.
4.4.5. Залiк фiнансових активiв i зобов'язань
Фiнансовий актив i фiнансове зобов'язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан)
вiдображається сума, що їх сальдує, коли Компанiя має юридично закрiплене право здiйснити

залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й
виконати зобов'язання одночасно.
4.5. Знецiнення фiнансових активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансових
активiв або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група активiв вважаються
знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснують об'єктивнi свiдчення знецiнення в результатi однiєї
чи бiльше подiй, що сталися пiсля первiсного визнання активу та здiйснили вплив, який
пiддається надiйнiй оцiнцi, на очiкуванi майбутнi грошовi потоки.
4.6. Запаси
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2
<Запаси>.
Запаси враховуються за однорiдними групами:
основнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг;
допомiжнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.
Причинами списання запасiв є:
пошкодження;
часткове або повне застарiння;
витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут.
Компанiя застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з
надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю.
4.7. Облiк i визнання зобов'язань та резервiв
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
<Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи>.
Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть i вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Страховi резерви - це фонди страхової компанiї, що створюються для забезпечення гарантiй в
виконання фiнансових зобов'язань зi страхових виплат, розрахованих за окремим договором
страхування i /або за портфелем страхування на звiтну дату.
Резерви визнаються, якщо Компанiя в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або
фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно
вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Компанiя визнає в якостi резервiв - резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на
початок року.
Компанiя сформувала математичнi резерви.
Формування резервiв вiдбувається за Правилами формування, облiку та розмiщення страхових
резервiв зi страхування життя, визначеними Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Страховi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв:
2016 рiк
в тис. грн.
2015 рiк
в тис. грн.
2014 рiк
в тис. грн.

грошовi кошти на поточному рахунку
568 94
319
банкiвськi вклади (депозити)
29243 33902 33685
довгостроковi фiнансовi iнвестицiї (акцiї) 0
258 420
цiннi папери, що емiтуються державою 8767 8537 6412
нерухоме майно
9220 7556 7333
ВСЬОГО:
47798 50347 48121
При формуваннi страхових резервiв ми дотримувалися вимог законодавства України.
З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методiв формування резервiв, але мають
певнi застереження, при формуваннi страхових резервiв використовували актуарнi методи
розрахунку.
До оцiнки адекватностi страхових зобов'язань ми залучали актуарiїв та фахiвцiв з актуарної та
фiнансової математики.
Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
<Виплати працiвникам>.
4.8.Доходи вiд страхової дiяльностi
Доходи компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в
результатi операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, а сума доходу може бути
достовiрно визначена.
Доходи вiд страхової дiяльностi включають в себе чистi премiї.
Чистi страховi премiї представляють собою валовi премiї. При укладаннi контракту премiї
враховуються в сумi, що вказана в договорi (полiсi), i вiдносяться на доходи протягом перiоду
дiї договору страхування.
4.9. Перестрахування
Перестрахування ризикiв Компанiя повинна здiйснювати в страхових компанiях, що є
платоспроможними, не є банкрутами, та знаходяться в реєстрi Нацiональної комiсiї,що здiйснює
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових. Такi угоди про перестрахування мають
забезпечувати велику диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяти керiвництву здiйснювати контроль над
потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв.
У 2016 роцi Компанiя договори перестрахування не укладала, дiяльнiсть з перестрахування не
здiйснювала.
4.10. Тест на адекватнiсть страхових зобов'язань
На звiтну дату Компанiя за допомогою актуарних розрахункiв оцiнює адекватнiсть страхових
зобов'язань, користуючись поточною оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках
своїх страхових договорiв.
4.11. Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходi й комiсiйнi витрати на брокерiв i агентiв визнаються в момент початку дiї
договорiв страхування/перестрахування та вiдносяться на доходи й витрати протягом дiї
страхових полiсiв.
4.12. Визнання доходiв i витрат
Процентнi доходи i витрати вiдображаються по принципу нарахування. Iншi доходи визнаються
у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) по завершенню вiдповiдних угод.

4.13. Податок на прибуток
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк,
розрахованої за правилами Податкового кодексу України .
Формула для визначення об'єкта оподаткування виглядає так:
Об'єкт оподаткування = Фiнансовий результат до оподаткування, розрахований за правилами
бухгалтерського облiку ( -) Податковi збитки минулих рокiв (+ )Рiзницi
Формула для обчислення податку на прибуток:
Податок на прибуток = Ставка податку на прибуток х База оподаткування
де: Основна ставка податку - 18%
Страховi компанiї в 2016 роцi застосовували ставку податку на прибуток вiд страхової
дiяльностi у розмiрi 3% або 0% за договорами з довгострокового страхування життя,
договорами страхування у межах недержавного пенсiйного забезпечення, зокрема договорiв
страхування додаткової пенсiї та ставку 18% вiд фiнансового результату до оподаткування,
визначеного у фiнансовiй звiтностi пiдприємства вiдповiдно до нацiональних положень
(стандартiв) бухгалтерського облiку або мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, на
рiзницi, якi виникають вiдповiдно до ст. 134 Податкового Кодексу України.

4.14. Власний капiтал
Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв.
Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, сформований вiдповiдно
до Статуту компанiї.
Компанiя нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов'язання на звiтну дату
тiльки в тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно.
Порядок розподiлу накопиченого прибутку встановлюється Зборами акцiонерiв.
У 2016 роцi згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв здiйснено викуп акцiй власної
емiсiї для подальшого продажу. Кiлькiсть викуплених акцiй становить 2200 шт., якi видображенi
в складi власного капiталу станом на 31.12.2016 р.
Вартiсть чистих активiв компанiї станом на 31 грудня 2016 р. становить - 29898 тис.
грн., на 31 грудня 2015 р. становила - 26073 тис. грн. i є бiльшою зареєстрованого розмiру
статутного капiталу страховика (15950 тис. грн.).
4.15. Подiї пiсля дати балансу
Компанiя коригує показники фiнансової звiтностi у разi якщо подiї пiсля звiтної дати є такими,
що коригування показникiв являється необхiдним. Подiї пiсля звiтної дати, якi потребують
коригування показникiв фiнансової звiтностi, пов'язанi з пiдтвердженням або спростуванням
обставин, iснуючих на звiтну дату, а також оцiнок i суджень керiвництва, здiйснених в умовах
невизначеностi й неповноти iнформацiї станом на звiтну дату.
Вiдповiдно, Компанiя розкриває характер таких подiй й оцiнку їх фiнансових наслiдкiв або
констатує неможливiсть такої для кожної суттєвої категорiї некоригованих подiй, що вiдбулись
пiсля звiтної дати.
4.16. Застосування стандартiв
Статтею 12.1 Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi>
визначено, що для складання фiнансової звiтностi застосовуються мiжнароднi стандарти, якщо
вони не суперечать цьому Закону та офiцiйно оприлюдненi на веб-сайтi центрального органу

виконавчої влади, що забезпечує формування державної фiнансової полiтики.
Листом вiд 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Мiнiстерство фiнансiв України повiдомило, що
МСФЗ приймаються Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, та їх тлумачення
Мiнiстерством фiнансiв України не здiйснюється.
При складаннi фiнансової звiтностi Компанiя керується МСФЗ та роз'ясненнями Мiнiстерства
фiнансiв України, зокрема листом Мiнфiну вiд 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спiльним
листом Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України, Державної служби
статистики України вiд 07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702,
Методичними рекомендацiями щодо заповнення форм фiнансової звiтностi, затвердженими
наказом Мiнфiну вiд 28.03.2013 р. №433.
5.
ПЕРВIСНЕ ЗАСТОСУВАННЯ МСФЗ
Фiнансова звiтнiсть Компанiї за 2016 фiнансовий рiк є четвертою рiчною фiнансовою звiтнiстю,
яка вiдповiдає вимогам МСФЗ. Дана фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ
була пiдготовлена у вiдповiдностi до принципiв, викладених в п.4. При пiдготовцi цiєї
фiнансової iнформацiї спецiального призначення Компанiя застосувала МСФЗ 1.
6.
ОСНОВНI ЗАСОБИ
Основнi засоби компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 <Основнi
засоби>.
Земельнi дiлянки
Будинки та споруди Офiсна технiка
Всього
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2015 2522 19430 9
21961
Прибуття
1918
1918
Вибуття
6
6
На 31.12.2016 4440 19430 3
23873
Накопичена амортизацiя:
На 31.12.2015
5875 8
На 31.12.2016
6784 2

5883
6786

Чиста балансова вартiсть:
На 31.12.2015 2522 13554 2
На 31.12.2016 4440 12646 1

16078
17087

7.

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ

Нематерiальнi активи компанiї вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38
<Нематерiальнi активи>.
Лiцензiї
Первiсна вартiсть:
На 31.12.2015 30
Прибуття
Вибуття
Збiльшення корисностi
На 31.12.2016 30
Чиста балансова вартiсть:
На 31.12.2015 30

На 31.12.2016 30
8.

РОЗКРИТТЯ ФIНАНСОВИХ IНСТРУМЕНТIВ ЗА КАТЕГОРIЯМИ ОЦIНКИ

Для цiлей оцiнки МСБО 39 <Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка> встановлює такi
категорiї фiнансових активiв: (а) кредити та дебiторська заборгованiсть, (б) фiнансовi активи для
подальшого продажу, (в) фiнансовi активи, утримуванi до погашення та (г) фiнансовi активи за
справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат. Категорiя <фiнансовi
активи за справедливою вартiстю, змiни якої вiдносяться на фiнансовий результат> має двi
пiдкатегорiї: (i) активи, вiднесенi до цiєї категорiї при початковому визнаннi, та (ii) фiнансовi
активи, утримуванi для торгiвлi.
Операцiйна дебiторська заборгованiсть - це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової
дiяльностi компанiї за умови пiдписання договору та внесення коштiв.
Не операцiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною
дiяльнiстю товариства. До неї вiдносяться позики виданi працiвникам компанiї, та аванси
рiзним органiзацiям.
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю.
8.1. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї оцiнюються за бiржовим курсом.
31.12.2016
31.12.2015
в тис. грн.
в тис. грн.
Акцiї простi iменнi 344
296
ВСЬОГО:
344
296
Станом на 31 грудня 2016 року акцiй, якi не мають бiржового курсу, облiковуються тiльки в
кiлькiсному еквiвалентi. Iншi акцiї в обiгу на фондовому ринку, що свiдчить про вiдсутнiсть
критерiю зменшення корисностi.
8.2

Дебiторська заборгованiсть

Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю.
31.12.2016
31.12.2015
в тис. грн.
в тис. грн.
За послуги оренди 73
0
За страховi послуги 0
0
За виданими авансами
0
23
За розрахунками з бюджетом
2
1
З нарахованих доходiв
96
498
Поточна дебiторська заборгованiсть
21391
0
ВСЬОГО:
21562
521
8.3 Поточнi фiнансовi iнвестицiї
Поточнi фiнансовi активи класифiкуються як активи утриманi до погашення.
Термiн погашення облiгацiй, якi в наявностi в Компанiї - липень 2017 р. та сiчень 2018 р.
31.12.2016
31.12.2015
в тис. грн.
в тис. грн.
Облiгацiї державнi внутрiшнi
9273
11712
ВСЬОГО:
9273
11712

9.

ГРОШОВI КОШТИ ТА ЇХ ЕКВIВАЛЕНТИ

Грошовi потоки Компанiї вiд операцiйної, iнвестицiйної та фiнансової дiяльностi в виглядають
наступним чином:
31.12.2015
31.12.2015
в тис. грн.
в тис. грн.
Грошовi кошти на поточних рахунках
568
94
Депозитнi рахунки 29244
48242
ВСЬОГО:
29812
48336
Функцiональною валютою Компанiї є нацiональна валюта України - гривня.
Монетарнi активи перераховуються у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом
Нацiонального банку України (НБУ) за станом на кiнець вiдповiдного звiтного перiоду.
Прибуток та збитки, що виникають у результатi розрахункiв по операцiях в iноземнiй валютi i
вiд перерахунку монетарних активiв у функцiональну валюту за офiцiйним обмiнним курсом
НБУ на кiнець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або збитки вiд
курсових рiзниць). Перерахунок по обмiнним курсам на кiнець року не застосовується до
немонетарних статей.
Основнi обмiннi курси, що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були
наступними:
31 грудня 2016 р. гривень 31 грудня 2015 р. гривень
1 долар США 27,190858
24,000667
1 євро 28,422604
26,223129
Грошовi кошти Компанiї розмiщенi в банках, якi за кредитною якiстю на основi рейтингiв за
нацiональною шкалою, наданих мiжнародними рейтинговими агентствами Standard and Poor's,
Moody's, Fitch та українськими рейтинговими агентствами мають iнвестицiйний рiвень.
Станом на 31 грудня 2016 року у Компанiї було 5 банкiв-контрагентiв:
ПАТ "Ощадбанк", АТ "Укргазбанк", АТ "Сбербанк", ПАТ "КредитВест Банк", ПАТ "Креди
Агрiколь Банк".
10.

СТРАХОВI ТА IНШI ФIНАНСОВI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
<Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи>.
Зобов'язання компанiї, класифiкуються на довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) i
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
При формуваннi страхових резервiв ми дотримуватися вимог законодавства України.
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 <Страховi контракти> ми:
а) провели перевiрку адекватностi зобов'язань;
б) не проводили взаємозалiкiв страхових резервiв.
Всi винагороди працiвникам в компанiї враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
<Виплати працiвникам>.
10.1 СТРАХОВI РЕЗЕРВИ
Страховi резерви є оцiнкою обсягу зобов'язань Компанiї для здiйснення майбутнiх виплат
страхового вiдшкодування за договорами страхування (перестрахування).
Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом їх обчислення за методами, визначеними
законодавством, зокрема Закону України <Про страхування>, 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.
31.12.2015
31.12.2015
в тис. грн.
в тис. грн.
Страховi резерви
резерв довгострокових зобов`язань
резерв належних виплат
47798
46602
1196
50347
49516
831
Станом на 31.12.2016 р. сформованi страховi резерви пiдтвердженi актуарiєм.
10.2

ДОВГОСТРОКОВI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

31.12.2016
31.12.2015
в тис. грн.
в тис. грн.
Довгостроковi зобов`язання витрат персоналу
32
88
Довгостроковi зобов`язання витрат персоналу - це резерв вiдпусток.
10.3 ПОТОЧНI ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Поточнi зобов'язання складаються з наступних компонентiв:
31.12.2016
31.12.2015
в тис. грн.
в тис. грн.
Поточна заборгованiсть за товари, роботи, послуги
253
0
Поточна заборгованiсть з бюджетом
0
325
Поточна заборгованiсть з оплати працi 0
1
Поточна заборгованiсть з одержаних авансiв
0
Поточна заборгованiсть за страховою дiяльнiстю130
ВСЬОГО
383
469
11.

19
124

СТАТУТНИЙ КАПIТАЛ

Статутний капiтал, включає в себе внески учасникiв. Сума перевищення справедливої вартостi
отриманих коштiв над номiнальною вартiстю частки учасника вiдображається як емiсiйний
дохiд.
Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних
зборiв акцiонерiв та вiдповiдно до Статуту Компанiї.
Прибуток, що залишається у розпорядженнi Компанiї пiсля сплати податкiв i обов'язкових
платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу та
виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Резервний капiтал (фонд) Компанiї створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу
Компанiї i призначається для покриття витрат, пов'язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та

запланованих витрат.
Резервний капiтал (фонд) формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не менше 5%
суми чистого прибутку Компанiї до досягнення визначеного розмiру.
У 2016 роцi було продано 2200 шт. акцiй, викуплених протягом 2015 року за рiшенням
загальних зборiв акцiонерiв, та отримано емiсiйний дохiд в розмiрi 880 тис. грн.
Протягом 2016 року додаткового випуску акцiй Компанiєю не здiйснювалось.
Було здiйснено викуп акцiй власної емiсiї в кiлькостi 2200 шт. для наступного продажу
викуплених акцiй Компанiєю.
Всi акцiї вiдносяться до одного класу i мають один голос.
Дивiденди в 2016 та 2015 роках не нараховувались i не виплачувалися.
12.
IНФОРМАЦIЯ ПРО ОПЕРАЦIЇ З ПОВ`ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24
(переглянутому у 2009 роцi) "Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони", вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом
господарювання, що звiтує, якщо така особа:
i)
контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
ii)
має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
iii)
є членом провiдного управлiнського персоналу суб' єкта господарювання, що звiтує, або
материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо
виконується будь-яка з таких умов:
i)
суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а
це означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє
пiдприємство пiд спiльним контролем є пов'язанi одне з одним);
ii)
один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним
пiдприємством iншого суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного
пiдприємства члена групи, до якої належить iнший суб'єкт господарювання);
iii)
обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
iv)
один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта
господарювання, а iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього
суб'єкта господарювання;
v)
суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi
працiвникiв або суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання,
який є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує.
Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то
працедавцi-спонсори також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
vi)
суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи,
визначеної в пунктi а);
vii)
особа, визначена в пунктi а)i), має значний вплив на суб'єкт господарювання або є членом
провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського
пiдприємства суб'єкта господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається
змiсту вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
В 2016 роцi Компанiя надавала послуги пов`язанiй особi (ПрАТ "Страхова компанiя
"АСКО-Медсервiс" - акцiонер) iз здачi власного примiщення в оренду. Цiна за м.кв. для
розрахунку вартостi за оренду примiщення розраховувались за ринковими цiнами.
До квiтня 2016 року включно Компанiя виплачувала винагороду членам Наглядової ради:
Демченко Руслану Миколайовичу, Клюку Олексiю Богдановичу та Шимко Марiї Ярославiвнi.
Демченко Руслан Миколайович - голова Наглядової ради, також мав опосередкований вплив
(11,06 %) на Компанiю, як акцiонер ПрАТ "Страхова компанiя "АСКО-Медсервiс".

Винагороди у формi акцiй - не нараховувалися та не отримувалися.
13. ДОХОДИ
Доходи Компанiї визнаються вiдповiдно до МСБО 18 <Дохiд>. Доходи та витрати визнаються за
методом нарахування.
Дохiд - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов'язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов'язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов'язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а)
Компанiя передала покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов'язанi з власнiстю на
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б)
за Компанiєю не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов'язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в)
суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г)
ймовiрно, що до Компанiї надiйдуть економiчнi вигоди, пов'язанi з операцiєю;
та
?)
витрати, якi були або будуть понесенi у зв'язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Страховi премiї за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в перiод
початку дiї договорiв страхування (перестрахування) вiдповiдно до договору страхування.
Критерiї визнання доходiв, що не пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, застосовуються окремо до
кожної операцiї Компанiї. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку
окремо.
Доходи визнаються в мiру впевненостi в тому, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод пiдприємства, i суму доходу можна достовiрно визначити.
2016 рiк
2015 рiк
в тис. грн.
в тис. грн.
Чистi заробленi страховi премiї
2426
Iнвестицiйний дохiд 4246
5649
Дохiд (витрати) вiд змiни резервiв
Вiдсотки за депозитними рахунками
Доходи вiд операцiйної оренди
32
Iншi операцiйнi доходи
648
Iншi фiнансовi доходи
0
Iншi доходи 5857
14637
ВСЬОГО
17392
24164

2595
2549
1634

-2226
2910
0

11
588

14. ВИТРАТИ
Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi вибуття чи
амортизацiї активiв або у виглядi виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих
активiв, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та
одночасно з визнанням збiльшення зобов'язань або зменшення активiв.
Витрати негайно визнаються у звiтi про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутнiх

економiчних вигiд або тодi та тiєю мiрою, якою майбутнi економiчнi вигоди не вiдповiдають або
перестають вiдповiдати визнанню як активу у звiтi про фiнансовий стан.
Витрати визнаються у звiтi про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають
зобов'язання без визнання активу.
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi
доходи.
Витратами визнається або зменшення активiв, або збiльшення зобов'язань, що призводить до
зменшення власного капiталу за умови, що такi витрати можуть бути достовiрно оцiненi.
2016 рiк
2015 рiк
в тис. грн.
в тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованої продукцiї
Витрати на збут
Адмiнiстративнi витрати 1456
159
3198
1687
365
2003
з них:
витрати на оплату працi
830
1168
вiдрахування на соцiальнi заходи 179
409
матерiальнi витрати 103
130
амортизацiя 910
314
iншi (в т.ч. викупнi суми) 2832
2034
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами 7251
7482
Iншi операцiйнi витрати
41
1162
Iншi витрати 4036
9580
ВСЬОГО
16141
22279
Фiнансовий результат до оподаткування - прибуток 1251 тис. грн.
15.

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ ТА НЕПЕРЕДБАЧЕНI ЗОБОВ`ЯЗАННЯ

15.1 Судовi процеси
У ходi звичайної дiяльностi Компанiя залучається до рiзних судових процесiв. На думку
управлiнського персоналу, зобов'язання, якщо такi виникатимуть в результатi цих процесiв, не
матимуть значного негативного впливу на фiнансовий стан чи результати майбутнiх операцiй.
15.2 Непередбаченi податковi зобов'язання
Компанiя здiйснює операцiї в Українi i тому має вiдповiдати вимогам українського податкового
законодавства. Для української системи оподаткування характерним є наявнiсть численних
податкiв та законодавство, яке часто змiнюється, може застосовуватися ретроспективно, мати
рiзну iнтерпретацiю, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у
тлумаченнi податкового законодавства мiж мiсцевими, обласними i державними податковими
органами та мiж Нацiональним банком України i Мiнiстерством фiнансiв. Податковi декларацiї
пiдлягають перевiрцi з боку рiзних органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi
застосовувати суворi штрафнi санкцiї, а також стягувати пеню. Податковий рiк є вiдкритим для
перевiрки податковими органами протягом наступних трьох календарних рокiв, але за деяких
обставин такий перiод може бути подовжено. Цi факти створюють значно серйознiшi податковi
ризики в Українi, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами
оподаткування.
Зважаючи на загальну невизначенiсть щодо того, як слiд тлумачити законодавство України,
офiцiйнi роз'яснення та судовi рiшення, а також на поточну податкову практику, управлiнський

персонал вважає, що ризик нарахування Компанiї додаткових податкових зобов'язань та
застосування до неї штрафних санкцiй є незначним. Однак, якщо податковим органам вдасться
довести об?рунтованiсть рiзних нарахувань i тлумачень, вплив потенцiйних зобов'язань,
включаючи штрафи та пенi за простроченi платежi, на цю фiнансову звiтнiсть може бути дуже
суттєвим.
16.
ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ТА ФIНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Фiнансовий результат Компанiї зменшується на суму нарахованого податку на прибуток, який
розраховується за правилами податкового облiку.
Податок на доходи страховика за 2016 рiк склав 214 тис. грн.
Чистий прибуток Компанiї за 2016 рiк складає 1037 тис. грн.
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за 2016 рiк складено за вимогами МСБО 7 <Звiт про рух грошових
коштiв> за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi
вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та
фiнансової) дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть - полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на
придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування
на соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi
активiв вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що
не розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в
результатi отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є вiд'ємне
значення руху грошових коштiв в сумi - 21202 тис. грн.
Грошових коштiв, якi є в наявностi i якi недоступнi для використання, Товариство не
має.
Звiт про власний капiтал
Компанiя складає Звiт про змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у власному
капiталi вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний капiтал за 2016р. включає таку iнформацiю:
загальний сукупний прибуток за перiод;
- для нерозподiленого прибутку(непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку,
визнаного вiдповiдно до МСБО 8;
змiни в результатi отриманого прибутку (збитку).
До статей власного капiталу в балансi Товариства входять:
тис. грн.
01.01.2016 31.12.2016
Статутний капiтал 15950 15950
Капiтал в дооцiнках 11818 13737
Додатковий капiтал 1300 2180
Резервний капiтал 860 936
Нерозподiлений прибуток(непокритий збиток) -1655 -705
Вилучений капiтал 2200 2200
Разом власний капiтал:
26073 29898
Вартiсть чистих активiв Компанiї станом на 31 грудня 2016р. становить 29868 тис. грн. i є
бiльшою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика (15950 тис. грн.).

Операцiйнi сегменти
Протягом 2016 року Компанiя здiйснювала дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес
сегментi, отже Додаток до рiчної фiнансової звiтностi <Iнформацiя за сегментами> не готувався.
17.

ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО ТА УМОВИ РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНI

Уряд України продовжує реформу економiчної i комерцiйної iнфраструктури в процесi
переходу до ринкової економiки. У результатi законодавство, що впливає на дiяльнiсть
пiдприємств, продовжує швидко змiнюватися. Цi змiни характеризуються неясними
формулюваннями, наявнiстю рiзних тлумачень i сформованою практикою винесення довiльних
рiшень з боку влади.
Керiвництво вважає, що Компанiя нарахувала всi податки, що стосуються дiяльностi Компанiї.
Керiвництво Компанiї, ?рунтуючись на трактуваннi податкового законодавства, вважає, що
зобов'язання з податкiв вiдображенi в повному обсязi. Тим не менш, податковi та iншi державнi
органи можуть по-iншому трактувати положення чинного податкового законодавства, i
вiдмiнностi в трактуваннi можуть мати iстотнi наслiдки.
Страхова дiяльнiсть в Українi має спецiальнi правила оподаткування регламентованi
податковим законодавством України, однак вони мають вiдмiнностi в ставках оподаткування
iнших компанiй, якi застосовують загальноприйнятi правила. Оподаткування за 2016 рiк
здiйснюється за змiшаною системою. Оподаткуванню пiдлягають: дохiд вiд страхової дiяльностi
та фiнансовий результат до оподаткування нарахований за Звiтом про фiнансовi результати.
18.
УПРАВЛIННЯ ФIНАНСОВИМИ I СТРАХОВИМИ РИЗИКАМИ
Функцiя управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється стосовно фiнансових ризикiв
(кредитного, ринкового та ризику лiквiдностi), а також операцiйних та юридичних ризикiв.
Фiнансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числi валютний ризик, ризик процентної
ставки та iнший цiновий ризик), кредитний ризик i ризик лiквiдностi. Компанiя здiйснює
управлiння ризиками у вiдповiдностi до стратегiї управлiння ризиками, затвердженої
Наглядовою радою. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками спрямовано на
забезпечення належного функцiонування внутрiшнiх процедур та полiтики для скорочення цих
ризикiв до мiнiмуму.
Кредитний ризик. Компанiя пiддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що
одна сторона фiнансового iнструменту понесе збиток внаслiдок невиконання iншою стороною
своїх зобов'язань. Основнi статтi, у зв'язку з якими у Компанiї виникає кредитний ризик, - це
грошовi кошти та депозити в банках.
Максимальний рiвень кредитного ризику Компанiї, в цiлому, вiдбивається в балансовiй вартостi
фiнансових i страхових активiв у балансi.
Найбiльш значна концентрацiя кредитного ризику Компанiї виникає у зв'язку з банкiвськими
депозитами та поточними рахунками в банках.
Ринковий ризик. Компанiя пiддається ринковим ризикам, якi виникають у зв'язку з вiдкритими
позицiями по процентних ставках, якi схильнi до впливу загальних i специфiчних коливань
ринку.
Ризик процентної ставки. Компанiя пiддається ризику у зв'язку з впливом коливань домiнуючих
рiвнiв ринкової процентної ставки на її фiнансовий стан та грошовi потоки. Процентна маржа
може збiльшуватися в результатi таких змiн, але може також зменшуватися або приносити
збитки в разi непередбачених змiн. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду у Компанiї не
було фiнансових активiв зi змiнною процентною ставкою або процентних зобов'язань.
Ризик лiквiдностi. Ризик лiквiдностi - це ризик того, що пiдприємство зiткнеться з труднощами
при виконаннi фiнансових зобов'язань. Компанiя щодня стикається з вимогами оплати вiд
постачальникiв товарiв i послуг та заявами клiєнтiв про страховi випадки. Компанiя має
достатньо коштiв для виконання бiльшостi перерахованих вимог. Крiм того, надходження

грошових коштiв, пов'язанi з доходом вiд страхових премiй, також є джерелом грошових
ресурсiв для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2016 року всi фiнансовi
зобов'язання Компанiї погашаються за вимогою. Недисконтованi грошовi потоки за
фiнансовими зобов'язаннями згiдно з договорами дорiвнюють балансовiй вартостi.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть
настання страхової подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi
договору страхування, цей ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним.
Для портфеля договорiв страхування, де теорiя ймовiрностi використовується для визначення
цiни договору та створення резервiв, основний ризик, якому пiддається Компанiя, полягає в
тому, що фактичнi виплати перевищать балансову вартiсть страхових зобов'язань. Це може
вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними
даними. Страховi випадки носять випадковий характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат
будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, передбачених страховими моделями.
Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв страхування, тим менше вiдносна
мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель договорiв страхування є бiльш
диверсифiкованим, змiни в який-небудь з його пiдгруп нададуть менший вплив на портфель в
цiлому.
Ризик гiперiнфляцiї. Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України,
кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод, включаючи 2014, 2015 та 2016 роки, склав
101,18%. Це створило передумови для виникнення питання необхiдностi проведення
перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2016 рiк.
Пiд час складання фiнансової звiтностi Товариство проаналiзувало критерiї, якi характеризують
показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi,
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо
цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
?) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей
рiвень.
Також Товариство врахувало додатковi важливi фактори, такi як динамiка змiн рiвня iнфляцiї.
Так, рiвень iнфляцiї у 2015 роцi склав 43,3%, а в 2016 роцi - 12,4%. Така динамiка може бути
аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тiй пiдставi, що економiка
України з 2016 року почала виходити зi стану глибоких iнфляцiйних процесiв.
Спираючись на проведений аналiз та висновки Української асоцiацiї iнвестицiйного бiзнесу
дiйшли висновку, що за показниками наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29
економiчний стан в Українi не вiдповiдає ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю. Так як,
швидке сповiльнення iнфляцiї у 2016 роцi дозволило НБУ понизити облiкову ставку 6 разiв
протягом року - iз 22 до 14% рiчних. Як наслiдок, у 2016 роцi спостерiгалося зниження
вiдсоткових ставок за депозитами. Крiм цього, iндекс заробiтної плати у 2016 роцi у лютому,
червнi, липнi та серпнi складав менше 100%.
Тож, згiдно з мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї> управлiнським персоналом Товариство прийнято рiшення не проводити
перерахунок фiнансової звiтностi за 2016 рiк.
19.
УПРАВЛIННЯ КАПIТАЛОМ
Управлiння капiталом Компанiї спрямовано на досягнення наступних цiлей:

дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором,
забезпечення здатностi Компанiї функцiонувати в якостi безперервно дiючого
пiдприємства. Компанiя вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється,
дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi.
На Компанiю поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi вимоги до капiталу
- це мiнiмальна сума статутного капiталу, а також ряд нормативiв платоспроможностi. Компанiя
дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу у 2016 роцi.
20.

СИСТЕМА ВНУТРIШНЬОГО КОНТРОЛЮ

Проведення внутрiшнiх перевiрок в Компанiї протягом 2016 року здiйснювалося внутрiшнiм
аудитором.
За результатами проведених перевiрок було розроблено рекомендацiї та наданi вказiвки щодо їх
усунення. Рекомендацiї внутрiшнього аудитора враховано у роботi.
21.
IНФОРМАЦIЯ ВIДПОВIДНО ДО МСБО № 10 <ПОДIЇ ПIСЛЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ>
Девальвацiя функцiональної валюти
Пiсля звiтної дати вiдбулася девальвацiя української гривнi порiвняно з 31 грудня 2016 р.
Компанiя має грошовi кошти в iноземнiй валютi, тому вiдбувається збiльшення розмiру активiв
Компанiї в результатi перерахунку вартостi коштiв. Девальвацiя також призводить до
збiльшення страхових резервiв, якi прив`язанi до курсу iноземних валют. На фiнансовий
результат вплив даного зростання резервiв та курсовi рiзницi не вплинуть. Понесенi витрати на
формування страхових резервiв компенсуються доходом отриманим вiд перерахунку курсу
валют.
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