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ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 

№3(25) від 25 квітня 2018р.

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2017р.     •    Форма №1     •    

   ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
Територія:  Дніпропетровська
Організаційно-правова форма господарювання: Приватне акціонерне товариство
Вид економічної діяльності: Інші види страхування, крім страхування життя

Середня кількість працівників: 

Одиниця виміру: Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) 
(форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Адреса:  49027 ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО ДНІПРО,ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО,БУДИНОК 22 056 3738347 ,3738393
Складено:   за положеннями (стандартами бухгалтерського  обліку) за міжнародними стандартами фінансової звітності V

АКТИВ Код 
рядка

При-
мітка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи: 1000 48 33
   первісна вартість 1001 199 199
   накопичена амортизація 1002 151 166
Незавершені капітальні інвестиції 1005

Основні засоби: 1010 15 10

   первісна вартість 1011 55 55
   знос 1012 40 45
Інвестиційна нерухомість 1015
Первісна вартість інвестиційної нерухо-
мості 1016

Знос інвестиційної нерухомості 1017
Довгострокові біологічні активи: 1020
Первісна вартість довгострокових біоло-
гічних активів 1021

Накопичена амортизація довгострокових 
біологичних активів 1022

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

1030

   інші фінансові інвестиції 1035
Довгострокова дебіторська заборгова-
ність 1040

Відстрочені податкові активи 1045
Гудвіл 1050
Відстрочені аквізиційні витрати 1060
Залишок коштів  у централізхованих стра-
хових резервних фондах 1065

Інші необоротні активи 1090
Усього за розділом І 1095 63 43

II. Оборотні активи
Запаси 1100
Виробничі запаси 1101
Незавершене виробництво 1102
Готова продукція 1103
Товари 1104
Поточні біологічні активи 1110 
Депозити перестрахування 1115
Векселі одержані 1120
Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 1125

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками: 
   за виданими авансами

1130 3

   з бюджетом 1135
   у тому числі з податку на прибуток 1136
Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з нарахованих доходів 1140 5

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками із внутрішніх розрахунків 1145

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 2832 4173
Поточні фінансові інвестиції 1160 63232 61699
Гроші та їх еквіваленти: 1165 254 221
Готівка 1166 44 45
Рахунки в банках 1167 210 176
Витрати майбутніх періодів 1170
Частка перестраховика у страхових ре-
зервах 1180 2

у тому числі : в резервах довгострокових 
зобов`язань 1181

резервах збитків або резервах належних 
виплат 1182

резервах незароблених премій 1183 2
інших страхових резервах 1184
Інші оборотні активи 1190
Усього за розділом ІІ 1195 66325 66096
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для 
продажу, та групи вибуття 1200

Баланс 1300 66388 66139

Пасив Код 
рядка

При-
мітка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного 
періоду

1 2 3 4 5
І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал) 1400 60500 60500
Внескі до  незареєстрованого статутного 
капіталу 1401
Капітал у дооцінках 1405
Додатковий капітал 1410
Емісіний доход 1411
Накопичені курсові різниці 1412
Резервний капітал 1415 1365 1365

Нерозподілений прибуток (непокритий 
збиток) 1420 4273 4270

Неоплачений капітал 1425 ( ) ( )

Вилучений капітал 1430 ( ) ( )
Інші резерви 1435
Усього за розділом І 1495 66138 66135
ІІ. Довгострокові зобов'язання і забез-
печення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500

Пенсійні зобов`язання 1505

Довгострокові кредити банків 1510

Інші довгострокові зобов’язання 1515
Довгострокові забезпечення 1520
Довгострокові забезпечення витрат пер-
соналу 1521
Цільове фінансування 1525
Благодійна допомога 1526
Страхові резерви 1530 141 3

у тому числі: резерв довгострокових 
зобов`язань 1531
резерв збитків або резерв належних ви-
плат 1532 127 2

резерв незароблених премій 1533 14 1

інші страхові резерви 1534
Інвестиційні контракти 1535
Призовий фонд 1540
Резерв на виплату джек-поту 1545
Усього за розділом II 1595 141 3

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:  
довгостроковими зобов’язаннями 1610

   товари, роботи, послуги 1615 22
   розрахунками з бюджетом 1620 22
   у тому числі з податку на прибуток 1621 22
   розрахунками зі страхування 1625
   розрахунками з оплати праці 1630 26
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 1635
Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з учасниками 1640
Поточна кредиторська заборгованість із 
внутрішніх розрахунків 1645
Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 1650 1 1

Поточні забезпечення 1660
Доходи майбутніх періодів 1665
Відстрочені комісійні доходи від пере-
страховиків 1670
Інші поточні зобов’язання 1690 38

Усього за розділом IІІ 1695 109 1

ІV. Зобов`язання, пов`язані з необоротни-
ми активами 1700

V. Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800

Баланс 1900 66388 66139

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 04 06

за ЄДРПОУ 36018520
за КОАТУУ 1210136900
за КОПФГ
за КВЕД 65.12

Код за ДКУД 1801001
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ЕМІТ ІНФОФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

№3(25) від 25 квітня 2018р.

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Дооцінка (уцінка) необоротніх 
активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових ін-
струментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих та спільних підпри-
ємств

2415

Інший сукупний дохід 2445

Інший сукупний дохід до оподат-
кування 2450

Податок на прибуток, пов`язаний з 
іншим сукупним доходом 2455

Інший сукупний дохід після опо-
даткування 2460

Сукупний дохід (сума рядків 
2350,2355 та 2460) 2465 -3 201

ІІ. СУКУПНИЙ ДОХІД ІІІ.  ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505 222 38

Відрахування на соціальні заходи 2510 51 8

Амортизація 2515 20 11

Інші операційні витрати 2520 153 60

Разом 2550 446 117

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року

1 2 3 4 5

Середньорічна кількість простих 
акцій 2600 605000 605000
Скоригована середньорічна кіль-
кість простих акцій 2605
Чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2610 -0,004960 -0,026450
Скоригований чистий прибуток 
(збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття Код 
рядка

Пиміт-
ка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4 5

Чистий дохід від реалізації продук-
ції (товарів, робіт, послуг) 2000 19 194

Чисті зароблені страхові премії 2010 19 194

Премії підписані, валова сума 2011 8 60

Премії, передані у перестрахування 2012 18

Зміна резерву незароблених пре-
мій, валова сума 2013 -13 -170

Зміна частки перестраховиків  у 
резерві незароблених премій 2014 -2 -18

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 ( ) ( )

Чисті понесені збитки за страхови-
ми виплатами 2070 25

Валовий 
    прибуток 2090 19 169

    збиток 2095 ( ) ( )

Дохід (витрати) від зміни у резер-
вах  довгострокових зобов`язань 2105

Дохід (витрати) від зміни інших 
страхових резервів 2110 124 107

Зміна інших страхових резервів, 
валова сума 2111 -124 -107

Зміна частки перестраховиків в 
інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120 5 27

Дохід від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

Дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції

2122

Адміністативні витрати 2130 438 117

1 2 3 4 5

Витрати на збут 2150 ( ) ( )

Інші операційні витрати 2180 ( 8 ) ( )

Витрати від зміни вартості активів, 
які оцінюються за справедливою 
вартістю

2181 ( ) ( )

Витрати від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогоспо-
дарської продукції

2182 ( ) ( )

Фінансовий результат від операцій-
ної діяльності:

 прибуток 2190 186

 збиток 2195 298 ( )

Дохід від участі в капіталі 2200

Інші фінансові доходи 2220 22 15

Інші доходи 2240 273

Дохід від благодійної допомоги 2241

Фінансові витрати 2250 ( ) ( )

Втрати від участі в капіталі 2255 ( ) ( )

Інші витрати 2270 ( ) ( )

Прибуток (збиток) від впливу інфля-
ції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподат-
кування:

прибуток 2290 201

збиток 2295 3 ( )

Витрати (дохід) з податку на при-
буток 2300 ( ) ( )

Прибуток (збиток) від припиненої 
діяльності після оподаткування 2305

Чистий фінансовий результат:

   прибуток 2350 201

   збиток 2355 3 ( )

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Звіт про сукупний дохід)    •    Форма №2

Код за ДКУД 1801003І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
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ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 

№3(25) від 25 квітня 2018р.

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття Код 
рядка

При-
мітка

За звітний 
період

За аналогічний 
період попере-

днього року
1 2 3 4 5

І. Рух коштів у результаті операційної 
діяльності

Надходження від
Реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 3000
Повернення податків і зборів 3005
у тому числі податку на додану вартість 3006
Цільового фінансування 3010
Надходження від отримання субсидій, 
дотацій 3011

Надходження авансів від покупців і 
замовників 3015

Надходження від повернення авансів 3020
Надходження від відсотків за залишка-
ми коштів на поточних рахунках 3025

Надходження від боржників неустойки 
(штрафів, пені) 3035

Надходження від рпераційної оренди 3040
Надходження від отримання роялті, 
авторських винагород 3045

Надходження від страхових премій 3050
Надходження фінансових установ від 
повернення позик 3055

Інші надходження 3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( ) ( )
Праці 3105 ( ) ( )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( ) ( )
Зобов`язань з податків і зборів 3115 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов`язань з 
податку на прибуток 3116 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов`язань з 
податку на додану вартість 3117 ( ) ( )

Витрачання на оплату зобов`язань з 
інших податків і зборів 3118 ( ) ( )

Витрачання на оплату авансів 3135 ( ) ( )

Витрачання на оплату повернення 
авансів 3140 ( ) ( )

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( ) ( )
Витрачання на оплату зобов`язань за 
страховими контрактами 3150 ( ) ( )

Витрачання фінансових установ на 
надання позик 3155 ( ) ( )

Інші витрачання 3190 ( ) ( )
Чистий рух коштів від операційної 
діяльності 3195

ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності

1 2 3 4 5
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200

необоротних активів 3205
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215

дивідендів 3220
Надходження від деривативів 3225
Надходження від погашення позик 3230
Надходження від вибуття дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одиниці

3235

Інші надходження 3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( ) ( )

необоротних активів 3260 ( ) ( )
Виплати за деривативами 3270 ( ) ( )
Витрачання на надання позик 3275 ( ) ( )
Витрачання на придбання дочірнього 
підприємства та іншої господарської 
одинці

3280 ( ) ( )

Інші платежі 3290 ( ) ( )
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 3295

ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300

Отримання позик 3305
Надходження від продажу частки в до-
чірньому підприємстві 3310

Інші надходження 3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( ) ( )

Погашення позик 3350 ( ) ( )
Сплату дивідендів 3355 ( ) ( )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( ) ( )
Витрачання на сплату заборгованості з 
фінансової оренди 3365 ( ) ( )

Витрачання на придбання частки в до-
чірньому підприємстві 3370 ( ) ( )

Витрачання на виплати неконтрольова-
ним часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( ) ( )

Інші платежі 3390 ( ) ( )
Чистий рух коштів від фінансової ді-
яльності 3395

Чистий рух коштів за звітний період 3400
Залишок коштів на початок року 3405
Вплив зміни валютних курсів на зали-
шок коштів 3410

Залишок коштів на кінець року 3415

Стаття Код 
рядка

Зареє-
стрований 

капітал
Капітал у 

дооцінках
Додатковий 

капітал
Резервний 

капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неоплаче-
ний капітал

Вилучений 
капітал

Інші 
резерви Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 60500 1365 4273 66138
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок 4010
Інші зміни 4090
Скоригований залишок на початок року 4095 60500 1365 4273 66138
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 -3 -3
Інший сукупний дохід за звітний період 4110
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112
Накопичені курсові різниці 4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних 
підприємств 4114

Інший сукупний дохід 4116
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205
Відрахування до резервного капіталу 4210
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних 
(цільових) фондів 4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заоохочення 4225
Внески учасників: Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу 4245
Вилучення капіталу:  Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270
Вилучення частки в капіталі 4275
Зменшення номінальної ватості акцій 4280
Інші зміни в капіталі 4290
Придбання (продаж) неконтр. частки в дочірньому 
підприємстві 4291

Разом змін у капіталі 4295 -3 -3
Залишок на кінець року 4300 60500 1365 4270 66135
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ЕМІТ ІНФОФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

№3(25) від 25 квітня 2018р.

Приватне акціонерне товариство «Джерело страхування»
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  за рік, що закінчився 

                       31 грудня 2017 року
                              (в тисячах гривень)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

а) повна назва – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» (далі 
– Компанія); 
б) код за ЄДРПОУ - 36018520; 
в) місцезнаходження – 49027 м. Дніпро проспект Дмитра Яворницького, 22; 
г) дата державної реєстрації – 09 липня 2008р.; 
ґ) основні види діяльності відповідно до установчих документів:
- інші види страхування, крім страхування життя;
- перестрахування;
- оцінювання ризиків та завданої шкоди;
- діяльність страхових агентів і брокерів;
- інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

д) чисельність працівників на звітну дату – 4 штатних працівника та 1 працюючий за 
сумісництвом; 
е) номери, серії, дати видачі, термін дії ліцензій на здійснення страхової діяльності:
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування фі-
нансових ризиків серії АВ №584796, дата видачі – 04 серпня 2011 року, строк дії ліцензії 
з 30 жовтня  2008 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування май-
на (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського вну-
трішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу) 
серії АВ №584797, дата видачі – 04 серпня 2011 року, строк дії ліцензії з 30 жовтня 2008 
року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування ци-
вільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідаль-
ність перевізників) серії АВ №584798, дата видачі – 04 серпня 2011 року, строк дії лі-
цензії з 30 жовтня  2008 року - безстрокова; 
 - ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від 
нещасних випадків  серії АВ №594316, дата видачі – 17 лютого  2012 року, строк дії 
ліцензії з 26 січня  2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного медичне страху-
вання (безперервне страхування здоров”я) серії АВ №594317, дата видачі – 17 лютого 
2012 року, строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування 
здоров`я на випадок хвороби серії АВ №594318, дата видачі – 17 лютого  2012 року, 
строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування на-
земного транспорту (крім залізничного) серії АВ №594319, дата видачі – 17 лютого  
2012 року, строк дії ліцензії з 26 січня 2012 року - безстрокова; 
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування ван-
тажів та багажу (вантажобагажу) серії АВ №594320, дата видачі – 17 лютого  2012 року, 
строк дії ліцензії з 26 січня  2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування від 
вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ  серії АВ №594321, дата видачі – 17 лютого  
2012 року, строк дії ліцензії з 26 січня  2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування ме-
дичних витрат  серії АВ №594322, дата видачі – 17 лютого  2012 року, строк дії ліцензії з 
26 січня  2012 року - безстрокова;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування 
відповідальності перед третіми особами[крім цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відпові-
дальності власників водного транспорту(включаючи відповідальність перевізника)] - 
ліцензія б/н видана 12.01.2016 року, строк дії ліцензії з 12.01.2016 - безстроковий;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування кре-
дитів( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) - ліцензія 
б/н видана 12.01.2016р., строк дії ліцензії з 12.01.2016 - безстроковий;
- ліцензія на здійснення страхової діяльності у формі добровільного страхування за-
лізничного транспорту- ліцензія б/н видана 12.01.2016р., строк дії ліцензії з 12.01.2016 
– безстроковий.

2. ОСНОВИ ПОДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ
2.1. Загальні положення
Фінансова звітність складена на основі принципу справедливої вартості з викорис-
танням принципу нарахування та представлена в валюті Гривня. Обрана облікова по-
літика за кожним МСФО, котрий допускає вибір облікової політики, розкривається у 
відповідних розділах Приміток до фінансової звітності.
2.2. Твердження про відповідність
За виключенням неподання порівняльної інформації, дана фінансова звітність підго-
товлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, які включають 
Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та інтерпретації, опубліковані Радою з 
Міжнародних стандартів фінансової і Комітетом з інтерпретації Міжнародної фінансо-
вої звітності.
2.3. Використання оцінок і припущень
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впли-
вають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань, та на розкриття інформа-
ції про потенційні активи і зобов’язання на дату складання звіту про фінансовий стан. 
Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично 
переглядаються, і у разі необхідності проведення коригувань, такі зміни відобража-
ються у складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.
2.4. Функціональна валюта і валюта представлення фінансової звітності
Компанія веде свої бухгалтерські записи в українській гривні, як того вимагають Між-
народні стандарти бухгалтерського обліку. Ґрунтуючись на економічній суті операцій і 
обставинах діяльності, Компанія визначила українську гривню як функціональну валю-
ту. Виходячи з цього, операції в інших валютах, аніж гривня, розглядаються як операції 
в іноземних валютах.
Валютою представлення фінансової звітності також визначено гривню.
2.5. Припущення про функціонування Компанії в найближчому майбутньому
В найближчому майбутньому на господарську діяльність Компанії чинитиме вплив 
нестабільність економіки в країні, досвід, історія розвитку та напрацьована база по-
стійних корпоративних клієнтів дозволяє чекати притоку грошових коштів. Тому фі-
нансова звітність Компанії підготовлена виходячи з припущення про її функціонування 
в майбутньому, яке припускає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході зви-
чайної діяльності.
Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум 
активів, які були б необхідні, якби Компанія була неспроможна продовжувати свою 
діяльність в майбутньому, і якби вона реалізовувала свої активи не в ході звичайної 
діяльності.
2.6. Умови ведення діяльності в Україні
Невизначеність політичних, юридичних, податкових і нормативно-законодавчих умов 
функціонування може вплинути на розмір прибутку Компанії.

3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
3.1. Основні засоби

Основні засоби при первісному визнанні відображаються в обліку по первісній вар-
тості, вартість яких перевищують 6000,00 грн. Первісна вартість основних засобів 
складається з вартості їх придбання, включаючи податки при придбанні, що не від-
шкодовуються Компанії, а також витрати, пов’язані з доставкою основних засобів та 
доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання.
Після первісного визнання, основні засоби відображаються по собівартості, за вираху-
ванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 
Заміни та поліпшення, котрі суттєво збільшують строк служби активів, капіталізуються, 
а витрати на поточне обслуговування і ремонти відображаються у складі витрат по-
точного періоду.
Капітальні інвестиції включають витрати на  реконструкцію і придбання основних за-
собів. Капітальні інвестиції на дату балансу відображаються по собівартості з враху-
ванням будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності.
Списання основних засобів відбуваються при їх вибутті або у випадку, якщо в майбут-
ньому не очікується отримання економічних вигід від використання або вибуття даних 
активів. Прибутки або збитки, що виникли в результаті списання активу (розраховані 
як різниця між чистими надходженнями від вибуття і балансовою вартістю активу), 
включаються у звіт про сукупний дохід за звітний рік, в якому актив був списаний. 
3.2. Амортизація основних засобів
Амортизацію активу Компанія розпочинає, коли він стає придатним для використання, 
тобто коли він доставлений до місця розташування і приведений до стану, придатно-
го до експлуатації способом, визначеним управлінським персоналом. Нарахування 
амортизації розпочинається з місяця, наступного за місяцем, в якому такий актив став 
доступним для використання. 
Амортизація основних засобів нараховується з використанням прямолінійного мето-
ду. Для груп основних засобів застосовуються наступні строки корисного використан-
ня:

Автомобілі 60 місяців

Будівлі 240 місяців

Офісне обладнання 60 місяців

Комп”ютерне обладнання 60 місяців

Капітальні поліпшення орендованого майна амортизуються в строки, встановлені 
для відповідної групи основних засобів. Орендовані на умовах фінансового лізингу 
основні засоби капіталізуються та амортизуються в зазначеному вище порядку. Строк 
амортизації не перевищує строку використання основних засобів.
3.3. Зменшення корисності активів
У відповідності до МСФО 36 «Зменшення корисності активів» Компанія здійснює аналіз 
вартості основних засобів з точки зору зменшення їх корисності кожен раз, коли ми-
нувші події або зміна обставин вказує, що відшкодовування суми активу менше його 
балансової вартості, то балансова вартість зменшується до відшкодованої величини 
активу. Це зменшення являється збитком від знецінення. При цьому відшкодована 
вартість активу дорівнює більшій з двох величин: чистій ціні реалізації або цінності ви-
користання. Сума очікуваного відшкодування визначається для кожного активу або, 
якщо це неможливо, для одиниці, що генерує грошові засоби.
3.4. Нематеріальні активи
Нематеріальний актив – немонетарний актив, що не має фізичної субстанції та може 
бути ідентифікований. 
Первісна вартість нематеріальних активів складається з вартості їх придбання, вклю-
чаючи податки при придбанні, що не відшкодовуються Компанії, а також будь-які ви-
трати по приведенню активу в робочий стан для використання за призначенням. 
Амортизація розпочинається з того моменту, коли даний актив стає доступним для ви-
користання. Амортизація припиняється на більш ранню з двох дат: на дату класифіка-
ції даного активу як призначеного для продажу відповідно до МСФЗ 5 «Довгострокові 
активи, призначені для продажу, і припинена діяльність» або на дату припинення його 
використання. Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації не-
матеріальних активів. Нарахування амортизації розпочинається з місяця, наступного 
за місяцем, в якому нематеріальні активи стали доступними для використання. 
Строк корисного використання для нематеріальних активів  – 60 місяців.  
3.5. Запаси
Первісна вартість запасів включає всі витрати на придбання, переробку та інші витра-
ти, необхідні для приведення запасів в стан, придатний для використання. 
При списанні запасів у виробництво, продажу або іншому вибуттю, приймається метод 
оцінки середньозваженої вартості.
Після первісного визнання запаси оцінюються по найменшій з двох величин: собівар-
тості або чистій вартості реалізації.

3.6. Фінансові інструменти
Фінансові інструменти
Компанія визнає фінансові активи і фінансові зобов’язання в своєму Звіті про фінан-
совий стан тоді і тільки тоді, коли вони стають стороною контрактних зобов’язань, 
предметом яких є передача прав на такі фінансові інструменти. Фінансові активи і 
зобов’язання визнаються на дату здійснення операції.
Фінансові активи
Згідно МСФО 39 «Фінансові інструменти: визнання і оцінка», фінансові активи розді-
ляються на наступні чотири категорії: фінансові активи, які переоцінюються за спра-
ведливою вартістю через прибуток або збиток; позики і дебіторська заборгованість; 
інвестиції, які утримуються до погашення, і фінансові активи, призначені для продажу. 
Первинне визнання фінансових активів здійснюється за справедливою вартістю. У ви-
падку, якщо придбання фінансових активів не є інвестицією, що переоцінюється за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток, справедлива вартість фінансового 
активу збільшується на витрати по операції, прямо пов’язаній з придбанням або ви-
пуском цього фінансового активу.
Компанія класифікує фінансові активи безпосередньо після первинного визнання і пе-
реглядає встановлену класифікацію в кінці кожного фінансового року.
Всі операції купівлі або продажу фінансових активів на «стандартних умовах» визна-
ються на дату укладення угоди, тобто на дату, коли Компанія бере на себе зобов’язання 
купити актив. Операції купівлі або продажу на «стандартних умовах» – це купівля або 
продаж фінансових активів, які вимагають постачання активу в строк, встановлюваний 
законодавством або правилами, прийнятими на певному ринку.
Позики і дебіторська заборгованість
Позики у звітному році Компанія не отримувала. Дебіторська заборгованість визна-
ється активом, якщо існує ймовірність отримання Компанією майбутніх економічних 
вигод та може бути достовірно визначена її сума. На звітну дату у Компанії існує стан-
дартна дебіторська заборгованість – така, що не викликає сумнівів у здатності дебітора 
погасити заборгованість вчасно і в повному обсязі та обліковується на балансі Компа-
нії  протягом прийнятого терміну,
Знецінення фінансових активів
На кожну дату складання фінансової звітності Компанія визначає, чи відбулося знеці-
нення фінансового активу або групи фінансових активів.
Активи, які враховуються за амортизованою вартістю
Якщо існують об’єктивні свідчення про появу збитку від знецінення по позиках і де-
біторській заборгованості, які враховуються за амортизованою вартістю, сума збитку 
оцінюється як різниця між балансовою вартістю активів і поточною вартістю очікува-
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них майбутніх грошових потоків (за винятком майбутніх кредитних втрат, які ще не 
виникли), дисконтованих по первинній ефективній ставці відсотка по фінансовому 
активу (тобто по ефективній ставці відсотка, розрахованій при первинному визнанні). 
Балансова вартість активу повинна бути понижена або безпосередньо, або з викорис-
танням резерву. Сума збитку визнається в звіті про сукупний дохід.
Якщо в подальший період сума збитку від знецінення зменшується, і таке зменшен-
ня може бути об’єктивно пов’язане з подією, яка відбулася після того, як були визнані 
знецінення, раніше визнаний збиток від знецінення відновлюється. Будь-яке подаль-
ше відновлення збитку від знецінення визнається в звіті про сукупний дохід в такому 
об’ємі, щоб балансова вартість активу не перевищувала амортизовану вартість цього 
активу на дату відновлення.
По дебіторській заборгованості створюється резерв під знецінення в тому випадку, 
якщо існує об’єктивне свідоцтво (наприклад, достовірність неплатоспроможності 
або інших важливих фінансових утруднень дебітора) того, що Компанія не отримає 
всі суми, які належать їй згідно умовам постачання. Балансова вартість дебіторської 
заборгованості зменшується за допомогою використання рахунку резерву. Знецінені 
заборгованості припиняють визнаватися, якщо вони вважаються безнадійними.
Резерв на дебіторську заборгованість нараховується шляхом аналізу платоспромож-
ності окремих дебіторів (у розмірі 100%), а також з використанням наступних коефіці-
єнтів сумнівності до загальних сум заборгованості (за винятком тих, на які резерв був 
нарахований в повному обсязі виходячи з аналізу платоспроможності):

Строк виникнення заборгованості Коефіцієнт  сумнівності

До 90 днів 0%

Від 90 до 180 днів 20%

Від 180 до 360 днів 50%

Більше 360 днів 100%

Припинення визнання фінансових інструментів
Фінансові активи
Фінансовий актив (частина фінансового активу або частина групи аналогічних фінан-
сових активів) припиняє враховуватися в балансі, якщо:
a. Термін дії прав на отримання грошових потоків від активу закінчився;
b. Компанія зберігає за собою право отримувати грошові потоки від активу, але при-
йняла на себе зобов’язання передати їх повністю без важливої затримки третій сто-
роні; 
c. Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу і або (а) 
передала всі важливі ризики і винагороди від активу, або (б) не передала, але і не збе-
рігає за собою, всі важливі ризики і винагороди від активу, але передала контроль над 
даним активом.
Якщо Компанія передала всі свої права на отримання грошових потоків від активу, і 
при цьому не передала, але і не зберігає за собою, всі важливі ризики і винагороди від 
активу, а також не передала контроль над активом, актив визнається в тому ступені, 
в якому Компанія продовжує свою участь в активі. Участь, яка приймає форму гаран-
тії по переданому активу, визнається по найменшій з наступних величин: первинній 
балансовій вартості активу або максимальної суми, виплата якої може захотітися від 
Компанії.
Якщо участь в активі приймає форму проданого і/або купленого опціону (включаючи 
опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій сумі) на актив, який передається, 
ступінь участі Компанії, яка продовжується, - це вартість активу, що передається, який 
Компанія може викупити, окрім випадку з проданим опціоном на продаж (опціон 
«пут»), (включаючи опціон, розрахунки по якому проводяться в чистій сумі) по активу, 
який оцінюється за справедливою вартістю. В цьому випадку ступінь участі Компанії, 
яка продовжується, вимірюється як найменша з двох величин: справедлива вартість 
активу, який передається та ціна виконання опціону.
Фінансові зобов’язання
Фінансове зобов’язання припиняє визнаватися в балансі, якщо зобов’язання погаше-
не, анульоване, або термін його дії закінчився.
Якщо існуюче фінансове зобов’язання замінюється іншим зобов’язанням перед тим 
же кредитором, на відмінних умовах, або якщо умови існуючого зобов’язання зна-
чно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання первинного 
зобов’язання і початок визнання нового зобов’язання, а різниця в балансовій вартості 
визнається в звіті про сукупний дохід.
3.7. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти включають грошові кошти на поточних рахунках Компанії. Грошовими 
еквівалентами є ліквідні інвестиції, які легко конвертуються в певну кількість грошо-
вих коштів, з термінами оплати в три місяці або менше, щодо яких існує незначний 
ризик в зміні їх вартості.
3.8. Оцінні і потенційні зобов’язання
Оцінні зобов’язання, як зобов’язання, з невизначеним часом або сумою визнаються 
Компанією коли є поточне зобов’язання, що виникло в результаті минулої події, для 
погашення якого, ймовірно, буде потрібно вибуття ресурсів, що втілюють в собі еконо-
мічні вигоди, і можна здійснити достовірну оцінку даного зобов’язання.
Сума, визнана як резерв, є якнайкращою оцінкою компенсації, необхідної для пога-
шення поточного зобов’язання на дату балансу, яка враховує всі ризики і невизначе-
ності, характерні для даного зобов’язання.
У випадках, коли сума резерву оцінюється з використанням потоків грошових коштів, 
які, як очікується, будуть необхідні для погашення поточних зобов’язань, його балан-
сова вартість є поточною вартістю таких потоків грошових коштів.
У випадках, коли можна очікувати, що одна або всі економічні вигоди, необхідні для 
відновлення суми резерву, будуть відшкодовані третьою стороною, дебіторська за-
боргованість визнається як актив, якщо існує фактична впевненість в тому, що таке від-
шкодування буде отримано, і сума дебіторської заборгованості може бути достовірно 
оцінена.
3.9. Кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою 
вартістю компенсації, яка повинна бути передана в майбутньому за отримані товари, 
роботи, послуги.
Заборгованість, термін погашення якої більше одного року від дати складання річної 
фінансової звітності або операційного циклу, відноситься до складу довгострокової 
заборгованості. Короткострокова кредиторська заборгованість включає: торгову та 
іншу кредиторську заборгованість, виплати працівникам і зобов’язання перед бюдже-
том, включаючи податок на додану вартість.
3.10. Виплати працівникам
Компанія здійснює на користь своїх працівників відрахування до Державного пенсій-
ного фонду України та до інших фондів соціального страхування. Здійснення таких вне-
сків передбачає поточні нарахування працедавцем таких внесків, які розраховуються 
як відсоток від загальної суми заробітної плати. 
У звіті про сукупний дохід витрати по таких внесках відносяться до періоду, в якому 
відповідна сума заробітної плати нараховується працівникові.
3.11. Операції в іноземній валюті
Функціональною валютою є українська гривня.
Операції в іноземній валюті відображаються у функціональній валюті шляхом пере-
рахунку суми іноземної валюти за обмінним курсом, який діє на дату здійснення опе-

рації між функціональною валютою і певною іноземною валютою. Монетарні активи і 
зобов’язання в іноземній валюті, перераховуються в гривню за обмінним курсом, який 
діє на дату складання фінансової звітності. Фінансовий результат від курсових різниць 
визнається в звіті про сукупний дохід в тому періоді, в якому вони виникли.
3.12. Податок на прибуток 
Податок на прибуток – витрати з податку на прибуток являють собою суму, що склада-
ється з поточного податку на прибуток .
Поточний податок на прибуток – сума податку на прибуток визначена на основі опо-
датковуваного прибутку за поточний рік.  Поточна заборгованість Компанії з податку 
на прибуток розраховується з використанням податкових ставок, що фактично діють 
на дату балансу. 
3.13. Визнання доходів
Доходи від реалізації робіт, послуг визнаються, коли існує впевненість в тому, що 
економічні вигоди, які витікають з проведеної операції, будуть отримані Компанією, і 
об’єм доходу може бути достовірно визначений. Виручка оцінюється за справедливою 
вартістю отриманої винагороди, за вирахуванням податку на додану вартість.
Доходи за винятком відповідних податків визнаються в періоді, коли покупцеві були 
надані послуги або відвантажені товари.
Доходи від реалізації активів визнаються, коли передані істотні ризики і винагороди, 
пов’язані з таким активом.
Відсотки визнаються на основі пропорційності часу з реального доходу від активу.
Під виручкою маються на увазі тільки валові надходження економічних вигод, що 
отримані та підлягають отриманню Компанією на її рахунок. Суми, отримані від імені 
третьої сторони, такі як податок з продажів, податки на товари та послуги і податок на 
додану вартість, не є отримуваними Компанією економічними вигодами і не ведуть до 
збільшення капіталу. Тому вони виключаються з виручки. Так само, при агентських від-
носинах валове збільшення економічних вигід включає суми, що збираються від іме-
ні принципала, які не ведуть до збільшення капіталу Компанії. Суми, зібрані від імені 
принципала, не є виручкою. При цьому виручкою є сума комісійних винагород.
3.14. Цінова політика
Цінову політику Компанія будує на основі затверджених тарифів, яка регламентує за-
гальні правила щодо взаємовідносин з клієнтами (тарифи, договори тощо). Тарифи за-
тверджені 23 вересня 2008р. 
3.15. Витрати
Собівартість реалізованих послуг відображається одночасно з визнанням відповід-
ного доходу.
Інші витрати визнаються за методом нарахування і враховуються в періоді їх визнання.
Компанія здійснює формування та розміщення страхових резервів за видами, іншими 
ніж страхування життя у відповідності до вимог Закону України «Про страхування» та 
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг №3104 від 
17.12.2004р. (із змінами і доповненнями).
Правила встановлюють порядок формування, обліку та розміщення технічних резер-
вів за договорами страхування, співстрахування та перестрахування з видів страху-
вання, інших, ніж страхування життя (далі - договори). Правила визначають мето-
дику формування (розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу 
зобов’язань страховика в грошовій формі для здійснення майбутніх виплат страхових 
сум і страхового відшкодування.
   Величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом «1/365» на 
будь-яку дату, визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за 
кожним договором. 
    Незароблена страхова премія, яка  розраховується методом «1/365», визначається за 
кожним договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової 
премії, страхового внеску), яка не може бути меншою 80% суми надходжень страхово-
го платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого від ділення 
строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дії 
договору (у днях) за такою формулою:
     НЗП1= П1*(m1-n1)/m1, де
П1 – частка надходжень суми страхового платежу за договором;
m1 – строк дії договору;
n1 – число днів, що минули з моменту, коли договір набрав чинності до дати розра-
хунку.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків, - оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимога-
ми страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консуль-
таційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплаче-
ні не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, що 
мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика 
повідомлено відповідно до вимог законодавства України.
     Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видами страхування , 
визначається за кожною неврегульованою претензією. Якщо про страховий випадок 
заявлено (повідомлено) і розмір збитку невизначений, для розрахунку резерву вико-
ристовують максимально можливу величину збитку, але не більшу за страхову суму 
за договором.
      Резерв збитків, які виникли, але не заявлені – оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які ви-
никли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт 
настання яких страховику не було заявлено на звітеу дату в установленому законодав-
ством України та/або договором порядку.
    Розрахунок  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним 
видом страхування окремо. Величина  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, 
визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за 
всіма видами страхування.
   Для розрахунку  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, страховиком обрано 
метод фіксованого відсотку. Розрахунок за даним методом резерву збитків, які вини-
кли, але не заявлені, визначається у розмірі 10% від заробленої страхової премії з по-
передніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.

3.16. Операції з пов’язаними особами
Визначення пов’язаних осіб:
(a) економічні суб’єкти, прямо або побічно контрольовані Компанією (дочір-
ня компанія), контролюючі Компанію (головна компанія), або що знаходяться з нею під 
загальним контролем (інша дочірня компанія головної компанії);
(b) асоційовані компанії;
(c) фізичні особи, якщо право голосу, що належить ним, в Компанії дає можли-
вість впливати на ухвалюванні Компанією рішення, а також члени їх сімей, які побічно 
можуть впливати на діяльність Компанії;
(d) керівники Компанії, тобто особи здійснюють планування, управління, контроль за 
діяльністю Компанії, а також члени їх сімей;
(e) економічні суб’єкти, право голосу, в яких в значному об’ємі належить керівництву 
Компанії або згаданим фізичним особам.
Визнання Компанії пов’язаною особою здійснюється на звітну дату.
Компанія приймає політику співпраці із пов’язаними особами без спеціального ціно-
утворення. Операції з пов’язаними особами проводяться виключно за принципом 
«справедливої вартості» на підставі договорів з урахуванням інтересів обох сторін.
3.17. Події після дати балансу
Події, які відбулися після дати балансу і до дати затвердження фінансових звітів до 
випуску і, які надають додаткову інформацію щодо фінансової звітності Компанії, ві-
дображаються у фінансовій звітності. Події, які відбулися після дати балансу і які не 
впливають на фінансову звітність Компанії на цю дату, розкриваються в примітках до 
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фінансової звітності, якщо такі події істотні.
3.18. Податок на додану вартість
У відповідності до вимог Податкового Кодексу України, а саме статті 196.1.3, не є 
об’єктом оподаткування операції з надання послуг із страхування, співстрахування 
або перестрахування особами, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності 
відповідно до закону, а також пов’язаних з такою діяльністю послуг страхових (пере-
страхових) брокерів та страхових агентів. 
Компанія не є платником Податку на додану вартість.

4.  НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи Компанії складаються з комп’ютерного програмного забезпе-
чення та вартості ліцензій на страхову діяльність.
Компанія має ліцензії, що видані державними органами влади. В обліку їх відображує 
за первинною вартістю без врахування зносу.
Первісна вартість станом на 31 грудня 2017 року складає 199 тис. грн. накопичена 
амортизація за 2017 рік 166 тис. грн. 

2017 рік 2016 рік

Первісна вартість 199 199

Накопичений знос  (166)  (151)

Чиста балансова вартість  33  48

5.ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Основні засоби Компанії складаються з офісного та комп’ютерного обладнання пер-
вісною вартістю 55 тис. грн., знос основних засобів станом на 31.12.2017 року складає 
45 тис. грн.. 

 2017 року 2016 року

Первісна вартість  55  55

Накопичений знос  (45)  (40)

Чиста балансова вартість  10  15

6.ФІНАНСОВІ ІНВЕСТИЦІЇ
Фінансові інвестиції  визнанні в обліку за справедливою вартістю Компанії станом на 
31 грудня 2017 та  31 грудня 2016 років можна представити наступним чином: 
Поточні фінансові інвестиції:

на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016

ПАТ ЗНКІФ «Інновація» 18096 18096

ПАТ ЗНКІФ «Ратібор» 31687 33220

ПАТ ЗНКІФ «Фінгрін капітал» 1031 1031

АТ «Дніпротелеком» 9740 9740

ТОВ «Інвесткредит» 118 118

ЗНВПІФ «Фінгрін Фінанс» 1027 1027

Всього 61 699 63 232

7. ІНША ПОТОЧНА ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
Інша поточна дебіторська заборгованість Компанії станом на 31 грудня 2017 року та 
на 31 грудня 2016 року: 

на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016

Розрахунки за ЦП 4173 2832

Всього 4173  2832

8. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року грошові кошти та їх еквівален-
ти представлені в наступному вигляді:

на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016

Поточні рахунки в банках 56 33

Готівкові кошти  45  44 

Депозити 120 177

Інші грошові засоби - -

Всього 221 254

Депозити Компанії розміщені терміном повернення до 12 місяців після дати звітності, 
інформація наведена у наступній таблиці:

Банк сума початок закінчення

ПАТ»Укргазбанк» 120 22.12.17 22.12.18

Всього 120
  
9.ВЛАСНИЙ  КАПІТАЛ 
Станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року зареєстрований статутний 
капітал Компанії поділений на 605 000 (шістсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію, істотна частка 
99,476%  належить ПАТ ЗНКІФ «Інновація».
Учасники мають право отримувати дивіденди, які оголошено, і мають право розподілу 
чистого прибутку на Загальних зборах засновників. 
Протягом звітних періодів, які закінчилися 31 грудня 2017 року та 31 грудня 2016 року, 
Компанія не оголошувала дивідендів.
Нерозподіленний прибуток на 31 грудня 2017 року складає 4270 тис. грн..
9.1. ДОДАТКОВИЙ КАПІТАЛ 
Додатковий капітал Компанії станом на 31 грудня 2017 року та на 31 грудня 2016 року:

на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016

Резервний фонд  269  269

Вільні резерви 1096 1096

Всього 1365 1365

10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Забезпечення Компанії на 31 грудня 2016 року та на 31 грудня 2015 року становили:

на 31 грудня 2016 на 31 грудня 2016

Страхові резерви у т.ч. 
резерв незароблених 
премій 
резерв збитків

3 
1 

2

141 
14 

127

Частка перестраховика в 
страхових резервах

(0) (2)

Всього 3 139

  Величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом «1/365» на 
будь-яку дату, визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за 
кожним договором. 
Резерв заявлених, але не виплачених збитків, - оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимога-
ми страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консуль-
таційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплаче-
ні не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, що 
мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика 
повідомлено відповідно до вимог законодавства України.
      Резерв збитків, які виникли, але не заявлені – оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які ви-
никли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт 
настання яких страховику не було заявлено на звітеу дату в установленому законодав-
ством України та/або договором порядку.
    Розрахунок  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним 
видом страхування окремо. Величина  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, 
визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за 
всіма видами страхування.
   Для розрахунку  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, страховиком обрано 
метод фіксованого відсотку. Розрахунок за даним методом резерву збитків, які вини-
кли, але не заявлені, визначається у розмірі 10% від заробленої страхової премії з по-
передніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.

11.  ЗОБОВ”ЯЗАННЯ 
 Поточні зобов’язання Компанії на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2015 років становлять : 

на 31 грудня 2017 на 31 грудня 2016

Кредиторська заборгованість за роботи 
та послуги

0 22

Розрахунки з бюджетом 0 22

Розрахунки з оплати праці 0 26

Поточна Кредиторська заборгованність 
зі страхової діяльності

1 1

Всього 1 71
       
12. ЧИСТИЙ ДОХІД 
Валовий дохід Компанії зі страхової діяльності у порівняні з минулим роком є прибуток 
, показники представлено в таблиці  

2017 рік 2016 рік

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

0 0

Чисті зароблені страхові премії 19 1264

премії підписані, валова сума 8 681

премії, передані у перестрахування 0 67

зміна резерву незароблених премій, 
валова сума

(14) (676)

зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій

(2) (26)

Чисті понесені збитки за страховими ви-
платами

0 150

Валовий прибуток/збиток 19 1114

13. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ДОХОДИ
Інші операційні доходи Компанії станом на  31 грудня 2015 рік та 31 грудня 2014рік

2017 рік 2016 рік

Частка перестраховика у страховій ви-
платі

0 24

Результат зміни резервів збитків 124 -

Дохід відкупівлі продажу іноземної ва-
люти

5 2

Всього 129 26

14. ІНШІ ФІНАНСОВІ ДОХОДИ 
Інші фінансові доходи  Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2017 року та 
31 грудня 2016 року:
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2017 рік 2016 рік 

Відсотковий дохід  по облігаціям 22 16

Одержані відсотки по депозитам 0 55

Всього  відсотки 22 71

15. ІНШІ ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ
Інші доходи та витрати Компанії за звітні роки, що закінчилися 31 грудня 2017 року та 
31 грудня 2016 року, включають:

2017 рік 2016 рік

Дохід від операцій з цінними паперами 273 0

Збитки від продажу цінних паперів  0 692

Всього інших доходів 0 0

Всього інших витрат 273 692

16. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Адміністративні витрати Компанії протягом звітного періоду, що закінчилися 31 грудня 
2017 та 31 грудня 2016 років 

2017 рік 2016 рік

Витрати на оплату праці 222 146

Відрахування на соціальні заходи 51 32

Амортизація 20 39

Інші операційні витрати 145 170

Всього 438 387

17. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ
Інші операційні витрати Компанії на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року скла-
дає:

2017 рік 2016 рік

Інші загальногосподарські витрати 8 0

Резерв сумнівної заборгованість 0 0

Всього 8 0

18. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК
Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до 
п.136.1. статті 136, та податок на прибуток на дохід за ставкою, визначеною відповідно 
до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 п.136.2 статті 136 ПКУ
За звітний 2017 рік нараховано податок на прибуток за ставкою 3% в сумі 0,2тис. грн, 
прибуток від іншої діяльності , не  пов’язаної зі страхуванням, що оподатковується за 
ставкою 18% не нараховувався, компанія зазнала збитків у суммі 3 тис.грн 

2017 рік 2016 рік 

Витрати з податку на прибуток 0 22

Витрати з податку на прибуток 0 22

19. РОЗКРИТТЯ ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
19.1 Умовні зобов’язання.
19.1.1. Судові позови
Протягом  звітного 2017 рік закрито  судова справа з  розгляду зобовязання страхо-
вика перед застрахованою фізичною особою у сумі 196 тис. грн. Є рішення на користь 
страховика вищого спеціалізованого суду України про розгляд касаційної скарги. Ка-
саційну скаргу застрахованого відхилено рішення АСДО від 06.10.16р. залишено без 
змін.  
Станом на 31 грудня 2017 року судових позивів страховик не має. 
19.1.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозво-
ляють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в не-
стабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать 
аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне 
тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовір-
но, що Компанія змушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така неви-
значеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під 
знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія 
сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збит-
ки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами про-
тягом трьох років
19.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових 
активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економіч-
ної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не 
зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності 
Компанії.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які 
знаходяться поза зоною контролю Компанії. Ступінь повернення дебіторської забор-
гованості Компанії визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату 
балансу. На думку керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогодніш-
ній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
19.2 Розкриття інформації про пов’язані сторони 
Ключовий управлінський персонал представлений однією особою: Швець Леонід Ана-
толійович, голова правління. Характер відносин – провідний управлінський персонал. 
Вся сума компенсації ключовому управлінському персоналу була включена до складу 
адміністративних витрат та становить за 2017 рік - 49 тис.грн., за 2016 рік - 41 тис.грн. 
Сума компенсації є заробітною платою, Компанія не має довгострокових компенсацій-
них або преміальних програм.
19.3. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
У процесі своєї діяльності Компанія  піддається впливу різних фінансових ризиків, у 
тому числі впливу змін валютних курсів, ризику ліквідності, кредитному ризику, рин-

ковому ризику та ризику процентної ставки. Загальна програма управління ризиками 
Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті 
звести до мінімуму їхні негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні 
цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризику й установити контр-
оль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Ціль керування операційними і юри-
дичними ризиками - забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і 
політик, спрямованих на зведення цих ризиків до мінімуму.
19.3.1. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконанні 
зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом по-
ставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Компанія аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та 
іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності.
Основні фінансові зобов’язання Компанія включає кредиторську заборгованість. Вка-
зані фінансові зобов’язання призначені, головним чином, для забезпечення фінансу-
вання діяльності Компанії. 
20. Управління капіталом
  Компанія  розглядає  власний капітал як основні джерела формування фінансових 
ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії про-
довжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання при-
бутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і 
стратегії розвитку Компанії . Політика Компанії  по управлінню капіталом направлена 
на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних 
витрат по залученню капіталу.

Голова правління                                     Швець Л.А. 

Головний бухгалтер  Омельницька І.Г.  

Додаток 4
до Порядку складання
звітних даних страховиків

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
до звітних даних страховика

 ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
(назва страховика) 

за 2017 рік
(звітний період) 

Розділ 1 
Пояснювальна записка до звітних даних страховика повинна містити такі обов’язкові 
складові:
1. Пояснення щодо окремих показників проміжної  звітності, зокрема:
1) пояснення щодо порядку формування страхових резервів та частки перестрахо-
виків у страхових резервах, застосовані страховиком методи формування страхових 
резервів, у тому числі порядок визначення часток надходжень сум страхових платежів 
(страхових внесків, страхових премій) та сум часток страхових платежів, що сплачу-
ються перестраховикам, з відповідних видів страхування:
Методика формування (розрахунку величини) технічних резервів,  є оцінкою обсягу 
зобов’язань страховика в грошовій формі для здійснення майбутніх виплат страхових 
сум і страхового відшкодування.
   Величина резерву незароблених премій, яка розраховується методом «1/365» на 
будь-яку дату, визначається як сумарна величина незароблених страхових премій за 
кожним договором. 
    Незароблена страхова премія, яка  розраховується методом «1/365», визначається за 
кожним договором як добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової 
премії, страхового внеску), яка не може бути меншою 80% суми надходжень страхово-
го платежу (страхової премії, страхового внеску), та результату, отриманого від ділення 
строку дії договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дії 
договору (у днях) за такою формулою:
     НЗП1= П1*(m1-n1)/m1, де
П1 – частка надходжень суми страхового платежу за договором;
m1 – строк дії договору;
n1 – число днів, що минули з моменту, коли договір набрав чинності до дати розра-
хунку.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків, - оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимога-
ми страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консуль-
таційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплаче-
ні не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, що 
мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика 
повідомлено відповідно до вимог законодавства України.
     Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видами страхування , 
визначається за кожною неврегульованою претензією. Якщо про страховий випадок 
заявлено (повідомлено) і розмір збитку невизначений, для розрахунку резерву вико-
ристовують максимально можливу величину збитку, але не більшу за страхову суму 
за договором.
      Резерв збитків, які виникли, але не заявлені – оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які ви-
никли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт 
настання яких страховику не було заявлено на звітеу дату в установленому законодав-
ством України та/або договором порядку.
    Розрахунок  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним 
видом страхування окремо. Величина  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, 
визначається як сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за 
всіма видами страхування.
   Для розрахунку  резерву збитків, які виникли, але не заявлені, страховиком обрано 
метод фіксованого відсотку. Розрахунок за даним методом резерву збитків, які вини-
кли, але не заявлені, визначається у розмірі 10% від заробленої страхової премії з по-
передніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті.
2) пояснення щодо методів, що застосовуються страховиком при проведенні перевір-
ки адекватності страхових зобов’язань страховика: 
Ця методика розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій 
Нацкомфінпослуг від 03.01.2013 “Національна комісія, що здійснює державне регулю-
вання у сфері ринків фінансових послуг, доводить до відома особливості складання 
звітних даних страховиків у зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової 
звітності”.
Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх виплат. 
Законом України «Про страхування» передбачені наступні страхові резерви за видами 
страхування, іншими ніж страхування життя: 
- резерв незароблених премій; 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 
Резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, але не 
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заявлені разом називають резервами збитків 
Резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв 
збитків, які виникли, але не заявлені забезпечують майбутні виплати за вже укладени-
ми договорами. 
Резерв катастроф та резерв коливань збитковості забезпечують виплати за майбутні-
ми договорами або за вже укладеними, якщо розвиток збитків відрізняється від про-
гнозованого. 
З метою оцінки зобов’язань за вже укладеними на звітну дату договорами розгляда-
ються лише резерви збитків та резерв незароблених премій.
Резерв незароблених премій включає частки страхових платежів, що відповідають 
страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Резерв незароблених премій - це 
прийняті зобов’язання з оплати майбутніх збитків за страховими випадками, що тра-
пляться після звітної дати, включаючи майбутні витрати страховика на врегулювання 
цих збитків.
Резерв заявлених, але невиплачених збитків – оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимога-
ми страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консуль-
таційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або опла-
чені не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, 
що мали місце в звітному або попередніх періодах.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені – оцінка обсягу зобов’язань страховика 
для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які ви-
никли у зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт 
настання яких страховику не було заявлено на звітну дату.
Вважаємо, що збитковість страхового портфеля не змінює своїх статистичних характе-
ристик протягом періоду спостереження. 
При оцінці грошових потоків нехтуємо інфляційною та інвестиційною складовими.
Звітна дата – дата, на яку проводиться аналіз страхових зобов’язань.
Період спостережень – N років, що передують звітній даті.
(РНП N) – резерв незароблених премій на кінець періоду спостережень;
(РНП 0) – резерв незароблених премій на початок періоду спостережень;
(РЗ N) – сума резервів збитків на кінець періоду спостережень;
(РЗ 0) ) – сума резервів збитків на початок періоду спостережень;
(Пр N) – сума премій, отриманих за період спостережень;
(Впл N) – сума виплат, сплачених за період спостережень, збільшена на витрати з вре-
гулювання страхових випадків;
(ЧВпл N) – сума чистих виплат, сплачених за період спостережень (без урахування ви-
трат на врегулювання);
(Вр N) – витрати, пов’язані з врегулюванням страхових випадків протягом періоду спо-
стережень;
(Збт) – середня збитковість страхового портфеля протягом періоду спостережень;
(Впл 0) – сума виплат, сплачених в період спостережень, за договорами, укладеними 
до періоду спостережень (з врахуванням витрат на врегулювання страхових випадків).
Розглянемо наступні потоки грошових коштів за страховими контрактами, укладени-
ми до звітної дати.
(Потік 1) – майбутні виплати за укладеними договорами. Виплати, що відбудуться піс-
ля звітної дати за договорами, укладеними протягом періоду спостережень. Цей потік 
включає в себе суми майбутніх відшкодувань, витрати страховика на врегулювання 
збитків і не включає аквізиційні витрати за укладеними договорами.
(Потік 2) – майбутні виплати за страховими випадками, що сталися протягом періоду 
спостережень. Розглядаються лише виплати за договорами , укладеними протягом 
періоду спостережень. Цей потік включає в себе суми майбутніх відшкодувань, витра-
ти страховика на врегулювання збитків і не включає майбутні аквізиційні витрати за 
укладеними договорами.
(Потік 3) – майбутні виплати за страховими випадками, що трапляться після звітної 
дати. Розглядаються лише виплати за договорами, укладеними протягом періоду спо-
стережень. Цей потік включає в себе суми майбутніх відшкодувань, витрати страхови-
ка на врегулювання збитків і не включає майбутні аквізиційні витрати за укладеними 
договорами.
(Потік 1) є сумою (Потоку 2) та (Потоку 3). Ці потоки розглядаються як випадкові вели-
чини. Математичні сподівання цих величин будемо відповідно позначати:
(П1) – математичне сподівання (Потоку 1);
(П2) – математичне сподівання (Потоку 2);
(П3) – математичне сподівання (Потоку 3);
(П2) будемо розглядати як оцінку суми резервів збитків. 
(П3) будемо розглядати як оцінку резерву незароблених премій.
Крім того, розглянемо допоміжні випадкові величини:
(Виплати 1) – усі виплати за договорами, укладеними протягом періоду спостережень. 
Розглядаються виплати майбутні та минулі. Ця випадкова величина включає в себе 
суми відшкодувань, витрати страховика на врегулювання збитків і не включає аквізи-
ційні витрати за укладеними договорами.
(Виплати 2) – виплати за страховими випадками, що сталися протягом періоду спосте-
режень. Розглядаються майбутні та минулі виплати за договорами, укладеними про-
тягом періоду спостережень. Ця випадкова величина включає в себе суми відшкоду-
вань, витрати страховика на врегулювання збитків і не включає аквізиційні витрати за 
укладеними договорами. 
(Виплати 3) – виплати, що сплачені протягом періоду спостережень. Розглядаються 
минулі виплати за договорами, укладеними протягом періоду спостережень. Ця вели-
чина включає в себе суми  відшкодувань, витрати страховика на врегулювання збитків 
і не включає аквізиційні витрати за укладеними договорами.
Відповідно:
(В1) – математичне сподівання (Виплат 1);
(В2) – математичне сподівання (Виплат 2);
(В3) – математичне сподівання (Виплат 3).
Вхідними даними для даної методики є річна фінансова звітність страховіка за N+1 рік, 
а саме:
Пояснювальна записка до звітних даних страховика, розділи 3,4;
Звіт про доходи та витрати страховика.
На підставі фінансової звітності страховика знаходимо наступні величини:
(РНП N) – резерв незароблених премій на кінець періоду спостережень;
(РНП 0) – резерв незароблених премій на початок періоду спостережень;
(РЗ N) – сума резервів збитків на кінець періоду спостережень;
(РЗ 0)  – сума резервів збитків на початок періоду спостережень;
(Пр N) – сума премій, отриманих за період спостережень;
(ЧВпл N) – сума чистих виплат, сплачених за період спостережень (без урахування ви-
трат на врегулювання);
(Вр N) – витрати, пов’язані з врегулюванням страхових випадків протягом періоду спо-
стережень.
Ці величини є основою для подальших обчислень.
Оцінка страхових зобов’язань :
Суму виплат, сплачених за період спостережень (Впл N), обчислимо в такий спосіб:
(Впл N) = (ЧВпл N) + (Вр N).
При цьому, якщо (Вр N) / (ЧВпл N) < 3% , вважаємо
(Вр N) = 0,03 (ЧВпл N).
Середня збитковість може бути знайдена одним із способів:
(Збт) = (Впл N+1) / (Пр N+1) - виплати поділені на премії за N+1 період; або
(Збт) = [(Впл N) + (РЗ N) - (РЗ 0)] / [(Пр N) - (РНП N) + (РНП 0)].
Якщо (Збт) < 5%, вважаємо
(Збт) = 0,05.

Виплати, сплачені в період спостережень, за договорами, укладеними до періоду спо-
стережень (з врахуванням витрат на врегулювання страхових випадків) дорівнюють:
(Впл 0) = (РЗ 0) + (РНП 0) (Збт).
Величини (В1), (В2) та (В3) оцінимо так:
(В1) = (Пр N) (Збт),
(В2) = (Пр N) (Збт) - (РНП N) (Збт),
(В3) = (Збт) [(Пр N) - (РНП N) + (РНП 0)] - (РЗ N) + (РЗ 0) - (Впл 0).
З наведених визначень потоків видно, що:
(Потік 1) = (Виплати 1) - (Виплати 3);
(Потік 2) = (Виплати 2) - (Виплати 3);
(Потік 3) = (Виплати 1) - (Виплати 2).
Звідки маємо:
(П1) = (В1) - (В3);
(П2) = (В2) - (В3);
(П3) = (В1) - (В2).
Висновки
Страхові зобов’язання за укладеними до звітної дати договорами становлять (П1).
Страхові зобов’язання з оплати майбутніх збитків за страховими випадками, що тра-
пляться після звітної дати становлять (П3). Ця величина є мінімально оцінкою резерву 
незароблених премій.
Страхові зобов’язання з оплати збитків за страховими випадками, що трапились до 
звітної дати, становлять (П2). Ця величина є мінімально оцінкою суми резервів збитків. 
Оцінки страхових зобов’язань (П1), (П2), (П3) не містять відстрочених аквізиційних ви-
трат.
Таким чином маємо:
Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2017 становить 0,4 тис. 
грн.
Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2017 становить 2,0 тис. грн.
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 
1,0 тис. грн. та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами 
перевірки адекватності страхових зобов’язань.
Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить 2,0 тис. 
грн. і дорівнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевірки адекват-
ності страхових зобов’язань.
Оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством, 
перевищують розмір резервів, сформованих актуарно на підставі перевірки адекват-
ності зобов’язань, рекомендуємо в фінансовій звітності зазначати розмір резервів, що 
сформовані відповідно законодавства, а саме:
- резерв незароблених премій – 1,0 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, але не 
заявлені – 2,0 тис. грн.
3) пояснення щодо перевищення частки страхових платежів, належних перестрахови-
кам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний період, а також 
щодо перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих пере-
страховиками, над загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань): 
За 2017 рік перевищення частки страхових платежів, належних перестраховикам, над 
загальним обсягом страхових платежів, а також перевищення частки страхових виплат 
(відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над загальним обсягом сплачених 
страхових виплат (відшкодувань) не має. У звітному періоді не передавались страхові 
платежі перестраховикам. 
4) пояснення щодо отримання страховиком кредитів та інших позик (у разі такого 
отримання) протягом звітного періоду, у тому числі поворотної фінансової допомоги: 
протягом звітного  2017 року страховику не надавалась фінансова допомога, страхо-
вик не отримував кредити та інші позики.
5) пояснення щодо наданих позик, фінансових допомог у звітному періоді, у тому чис-
лі: інформація про юридичних та/або фізичних осіб, яким надано позики/допомогу, 
реквізити відповідних договорів, строк, на який видані позики/допомоги, стан пога-
шення таких позик/допомог: 
Страховиком протягом   2017 року не надавалось позик, фінансових допомог . 
6) пояснення щодо наявності обмежень щодо володіння активами у звітному періоді, 
у тому числі: інформація про активи, що перебувають під обтяженням, вид такого об-
тяження, строк обтяження: 
Обмежень щодо наявності володіння активами на протязі звітного  2017 року не було.
7) розкриття інформації про потенційні зобов’язання страховика.
Страховиком розкривається інформація про події, що не відображаються у звітності 
страховика за звітний період, але містять додаткову інформацію про фінансовий стан 
страховика, а саме:
виникнення зобов’язань, що пов’язані з розглядом судових справ, у яких учасником є 
страховик, та можуть вплинути на фінансовий стан страховика. З 2015 року у старахо-
вика в суді на рогляді судовава справа по якій розглядаються зобовязання страховика 
перед застрахованою фізичною особою у сумі 196 тис. грн. Є рішення на користь стра-
ховика вищого спеціалізованого суду України про розгляд касаційної скарги. Касацій-
ну скаргу застрахованого відхилено рішення АСДО від 06.10.16р. залишено без змін.  
Справу закрито.
виникнення нових податкових зобов’язань (зміна податкових зобов’язань у зв’язку зі 
зміною законодавства, зміна облікової політики тощо). Податкових зобов”язань від-
мінних від тих, що зазначенно у звіті за  2017 рік страховик не має. Зміна податкових 
зобов’язань може бути тільки у зв’язку зі зміною законодавства . 
виникнення зобов’язань з капітальних вкладень (придбання основних засобів, немате-
ріальних активів тощо). Зобов’язань з капітальних вкладень не має. 
виникнення зобов’язань з оренди (договірні зобов’язання, пов’язані із орендою осно-
вних засобів та нематеріальних активів тощо). Зобов’язань з оренди основних засобів 
та нематеріальних активів тощо) не має.
виникнення безвідкличних позабалансових зобов’язань (гарантії, поручительства за 
третіх осіб, інші безвідкличні позабалансові зобов’язання тощо).  Відсутні безвідкличні 
позабалансових зобов’язань (гарантії, поручительства за третіх осіб, інші безвідкличні 
позабалансові зобов’язання тощо). 
8) пояснення щодо операцій з активами, які мали місце у звітному періоді та призве-
ли до зміни обсягів та/або структури активів страховика на 10 і більше відсотків від 
загальної вартості активів на останню звітну дату, у тому числі: вид (суть), мета здій-
снення операції, обсяги операції, реквізити та предмет відповідного договору (угоди) 
та контрагента(ів):
операцій з активами, що  призвели до зміни обсягів та/або структури активів страхо-
вика на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів на 31 грудня 2017 року не 
відбувались.
9) коригування звітності :  
Страховиком розкривається інформація щодо коригувань у звітному періоді фінансо-
вої звітності та звітних даних. 
Коригувань звітності за період  2017 рік  не проводилось.
10) наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за договора-
ми страхування (перестрахування). Страховиком розкривається інформація про наяв-
ність у суді справ, які стосуються часткового виконання або невиконання таким стра-
ховиком зобов’язань за договорами страхування (перестрахування) із розкриттям 
сум претензій до страховика за такими судовими позовами, наявності сформованих 
страхових резервів за такими договорами, іншої інформації, яка може мати суттєвий 
вплив на фінансовий стан страховика. 
Станом на 31 грудня 2017 року судових позивів страховик не має. 

2. Розкриття інформації щодо показників річної звітності, а саме:



82 www.emitinfo.comЕМІТ ІНФО

ЕМІТ ІНФО ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ» 

№3(25) від 25 квітня 2018р.

1) забезпечення безперервності діяльності.
Страховиком розкриваються основні положення плану щодо забезпечення без-
перервної діяльності страховика і дії на випадок кризових ситуацій із розкриттям 
зовнішніх та/або внутрішніх чинників, які можуть призвести до суттєвих фінансо-
вих втрат. Для забезпечення безперервної діяльності страховика розроблено етапи 
управління страховими ризиками, що використовуються Компанією є послідовними 
і взаємопов’язаними, їх застосування має комплексний, системний характер і спрямо-
ване на забезпечення очікуваних результатів діяльності страхової компанії, зокрема 
оптимізації обсягу доходів, фінансових результатів, рентабельності активів, інвестицій 
тощо.
2) корпоративне управління.
Страховиком розкривається внутрішня організаційна структура страховика, інформа-
ція про систему відносин, яка визначає правила та процедури прийняття рішень щодо 
діяльності господарського товариства та здійснення контролю, а також розподіл прав 
і обов’язків між органами товариства та його учасниками стосовно управління това-
риством:
Внутрішня організаційна структура страховика складається з :
- вищого органу управління акціонерним товариством - загальних зборів акціонерів, 
які скликають засновники компанії після фундаментальної підготовчої роботи. 
- Наглядової Ради, що обирається з числа акціонерів у кількості трьох осіб. Цей орган 
контролює стан справ у компанії в період між загальними зборами акціонерів. 
- Правління страхової компанії, що є виконавчим органом, який здійснює керівництво 
роботою компанії згідно з повноваженнями, визначеними статутом компанії і поло-
женням про правління, складається з двох осіб та очолюється Головою Правління. 
Правлінню згідно штатного розкладу підпорядкована бухгалтерія на чолі з Головним 
бухгалтером, та департамент страхування. Відокремлених філій товариство не має.
Контроль за фінансово-господарської діяльністю Товариства здійснює Ревізор Това-
риства шляхом перевірки фінансово-господарської документації Товариства, у тому 
числі даних первинного бухгалтерського та податкового обліку, який підзвітний На-
глядовій Раді та Загальним зборам Товариства.
У товаристві також організована служба внутрішнього аудиту , як система контролю за 
діяльністю Товариства що має на меті оцінку та вдосконалення системи внутрішнього 
контролю Товариства та підпорядковується Наглядовій Раді товариства. 
Права та обов’язки всіх органів та посадових осіб товариства регламентовані та розпо-
ділені положеннями та посадовими інструкціями.
3) засновники (учасники) страховика та участь страховика в інших фінансових устано-
вах, у тому числі страховиках.
Страховиком розкривається інформація щодо загального розміру внесків страховика 
до статутних капіталів інших фінансових установ, у тому числі страховиків, а також роз-
кривається інформація щодо дотримання цими фінансовими установами нормативів 
щодо формування капіталу та вимог забезпечення платоспроможності. 
Також страховиком розкривається інформація про наявність у страховика дочірніх 
підприємств та їх перелік. У разі відсутності у страховика дочірніх підприємств необ-
хідно про це зазначити.
Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підпри-
ємств з визначенням частки участі страховика в таких підприємствах, вид економічної 
діяльності таких підприємств.
Окремо страховиком зазначається інформація щодо виконання особами, які є засно-
вниками (учасниками) страховика, зобов’язань щодо формування капіталу страхови-
ка, та у разі, якщо такі особи є фінансовими установами, розкривається інформація 
щодо дотримання такою установою нормативів щодо формування капіталу та вимог 
забезпечення платоспроможності з виокремленням інформації стосовно окремої 
юридичної особи і групи підприємств як єдиної економічної одиниці, що складає фі-
нансову групу (у разі наявності такої фінансової групи).
Додатково розкривається інформація про країну реєстрації таких установ та підпри-
ємств та вид економічної діяльності таких підприємств:
Власниками істотної участі є Публічне акціонерне товариство «Закритий  Недиверси-
фікований  Венчурний Корпоративний  Інвестиційний Фонд «ІННОВАЦІЯ», код ЄДРПОУ 
35043996, (надалі – Фонд) було створене  2007 року (запис у Єдиному державному  ре-
єстрі інститутів спільного інвестування № 133709, свідоцтво № 709-1 про внесення до 
Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, видане Державною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку), місцезнаходження: Україна, 49027, м. 
Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд.22.  Фонд здійснює інвестиційну діяльність на 
підставі Регламенту, у т.ч. Інвестиційної декларації, який затверджено Наглядовою ра-
дою Товариства: Протокол № 23/12/14 від 23.12.2014р., з урахуванням обмежень, вста-
новлених законом України «Про інститути спільного інвестування». 
Фонд інвестує кошти в корпоративні права, цінні папери та в інші активи не заборонені 
чинним законодавством України.  Пріоритетним  є  інвестування в такі галузі народно-
го господарства як промисловість, транспорт,  зв’язок, будівництво, сільське господар-
ство, торгівля, фінансова та страхова діяльність.
4) належність страховика до фінансових груп.
Страховиком розкривається інформація щодо участі в банківських та/або небанків-
ських фінансових групах із зазначенням структури власності такої групи.
Також страховиком розкривається інформація про припинення існування банківської 
та/або небанківської фінансової групи, та/або зміни своєї структури власності, та/або 
вихід страховика з такої групи:
Страховик не належить ні до якої  фінансової групи.   
5) система управління ризиками.
Страховиком розкриваються загальна структура та основні завдання, функції та під-
звітність підрозділу страховика (або відповідального працівника), що виконує функ-
цію оцінки ризиків, перелік ризиків (підгруп ризиків), які ідентифікує страховик у своїй 
діяльності (андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик дефолту контрагента, 
операційний ризик, ризик учасника фінансової групи); перелік ризиків, які потребу-
ють мінімізації і пом’якшення їх наслідків, та стратегія керівництва щодо зменшення 
вразливості страховика до таких ризиків:
Страховиком запроваджена система управління ризиками, що включає стратегію 
управління ризиками та реалізацію управління ризиками.
При здійсненні управління ризиками ризики систематизовані за такою класифікацією:
Андеррайтинговий ризик, що включає : ризик недостатності премій та резервів, ка-
тастрофічний ризик, ризик страхування здоров’я, ринковий ризик, що включає : ри-
зик інвестиції в акції, ризик процентної ставки, валютний ризик, ризик спреду,  ризик 
ринкової концентрації, ризик дефолту контрагента,  ризик дефолту дебітора,  ризик 
дефолту банка, операційний ризик, аквізиційний ризик, адміністративний ризик. 
Стратегія управління ризиками затверджена рішенням Наглядової Ради та містить 
карту ризиків, допустимі межі ризиків та механізм виявлення ризиків і забезпечення 
платоспроможності страховика.  
6) стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності та 
проміжної звітності з розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів 
проведених стрес-тестів:
Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, єдиним є ризик зменшення на 
40% ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу, що включені до складу ак-
тивів балансу.
З метою зменшення впливу зазначеного ризику доцільним є збільшення в структурі 
активів якісних активів, таких як грошові кошти, державні цінні папери.
При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності переви-
щує розрахунковий нормативний запас платоспроможності.
7) управління капіталом.
Страховик розкриває інформацію щодо політики та процесів управління капіталом, 
здатності власників у майбутньому надавати у разі потреби додаткову фінансову під-

тримку страховику. Також страховиком може зазначатися інформація щодо можливос-
ті додаткової капіталізації страховика за рахунок нових (додаткових) інвесторів:
  Компанія  розглядає  власний капітал як основні джерела формування фінансових 
ресурсів. Завданнями управління капіталом є: забезпечення здатності Компанії про-
довжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання при-
бутків, а також забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і 
стратегії розвитку Компанії . Політика Компанії  по управлінню капіталом направлена 
на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних 
витрат по залученню капіталу.
8) внутрішній аудит страховика.
Страховиком розкривається інформація про підрозділ (фахівця) з внутрішнього ауди-
ту, його підпорядкування наглядовій (спостережній) раді страховика, а у разі, коли за-
конодавством не вимагається обов’язкове утворення наглядової (спостережної) ради, 
вищому органу управління страховика: 
       Служба внутрішнього аудиту (внутрішній аудитор) - це окрема посадова особа, 
що проводить внутрішній аудит (контроль), яка підпорядковується Наглядовій Раді 
Товариства.  Внутрішній аудитор призначається Наглядовою Радою Товариства .  Вну-
трішній аудитор не може суміщувати свою діяльність з обов’язками працівників, на 
яких покладаються функції відповідального за проведення фінансового моніторингу, 
контролера.  
9) інша звітність.
Страховиком розкривається інформація щодо статусу страховика у фінансовій групі 
(материнське або дочірнє підприємство), інформація щодо складання консолідованої 
фінансової звітності цим страховиком, яка відображає фінансове становище, резуль-
тати діяльності та рух грошових коштів юридичної особи та її дочірніх підприємств як 
єдиної економічної одиниці, або складання консолідованої звітності щодо діяльності 
цього страховика як учасника фінансової групи.
Також страховиком може розкриватися інформація щодо складання звітності іншої, 
ніж передбачена цим Порядком, з використанням облікових політик, обов’язковість 
яких не визначена законодавчими актами України:
Страховик не перебуває у фінансовій групі та не має філій, відокремлених підрозділів. 
10) інформація щодо подій після дати балансу.
Страховиком розкривається інформація про події, що відбулися між датою складання 
балансу і датою затвердження відповідним органом страховика фінансової звітності, 
підготовленої для оприлюднення, які можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 
страховика: страховик не має інформації про події після дати балансу, що відбулися 
між датою складання балансу і датою затвердження фінансової звітності.
11) інформація щодо особи, яка здійснювала актуарні розрахунки.
Страховиком розкривається інформація про особу, яка здійснювала актуарні розра-
хунки із зазначенням реєстраційного номера свідоцтва про відповідність кваліфіка-
ційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками.  Актуарні 
розрахунки проведено актуарієм  Яценко Я.В. свідоцтво № 01-008 від 02.02.2012р.
3. Інформація щодо дотримання страховиком нормативів достатності капіталу та пла-
тоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, а 
також інформація щодо інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями 
з фінансовими активами. 
Страховиком дотримується норматив достатності капіталу та платоспроможності – 
фактичний запас платоспроможності на рівні 66102 тис.грн. проти нормативного за-
пасу платоспроможності 1 тис.грн. , коефіцієнт загальної ліквідності 73,67. 
     У процесі своєї діяльності Компанія  піддається впливу різних фінансових ризиків, у 
тому числі впливу змін валютних курсів, ризику ліквідності, кредитному ризику, рин-
ковому ризику та ризику процентної ставки. Загальна програма управління ризиками 
Компанія приділяє особливу увагу непередбачуваності фінансових ринків і має на меті 
звести до мінімуму їхні негативні наслідки для результатів діяльності Компанії. Основні 
цілі управління фінансовими ризиками - визначити ліміти ризику й установити контр-
оль над тим, щоб ці ліміти не перевищувалися. Ціль керування операційними і юри-
дичними ризиками - забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур і 
політик, спрямованих на зведення цих ризиків до мінімуму.
    Компанія здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 
Компанія аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та 
іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності. Основні фінансові зобов’язання Компанія включає 
кредиторську заборгованість. Вказані фінансові зобов’язання призначені, головним 
чином, для забезпечення фінансування діяльності Компанії. 

Голова правління                                     Швець Л.А.
Головний бухгалтер                                Омельницька І.Г.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
станом на 31 грудня 2017 року

Адресат: 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
ПРАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
Звіт щодо аудиту фінансової звітності

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», код за ЄДРПОУ 36018520, місцезнаходження: 49027, Дні-
пропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, 22, (надалі 
Товариство), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 
р., Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових 
коштів (за прямим методом), Звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазна-
чену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки 
до цих фінансових звітів.
 На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттє-
вих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 року, її фінансові результа-
ти і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнарод-
них стандартів фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА у редакції 
2015р). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відпо-
відальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Товариства згідно з етичними вимогами, застосовними відповідно до 
«Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних стандартів 
етики бухгалтерів у 2012р. (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достат-
німи і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми визначили, що немає 
ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повно-
важеннями за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї 
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фінансової звітності, відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової 
звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як 
необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить 
суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, 
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгал-
терського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати 
підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Товариством.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у ці-
лому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 
звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА (у редакції 
2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рі-
шення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності вна-
слідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 
відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та при-
йнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення сут-
тєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 
помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, 
неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність за-
стосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних роз-
криттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 
на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизна-
ченість щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товари-
ства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існуван-
ня такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора 
до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події 
або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній 
основі
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, вклю-
чаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час 
аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог
Товариство у 2017 році вело бухгалтерський облік за автоматизованою системою бух-
галтерського обліку з допомогою програмного системного продукту 1С: Підприємство 
з використанням плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 
і господарських операцій підприємств і організацій, розробленого Товариством на 
підставі Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і госпо-
дарських операцій підприємств і організацій, затвердженого Наказом Міністерства 
фінансів України від 30.11.99р. № 291 (із змінами та доповненнями) (далі – Інструкція 
№ 291).
Відповідно до Закону України від 16.07.99р. №996-XIV «Про бухгалтерський облік і фі-
нансову звітність в Україні» та МСФЗ основні принципи, методи і процедури, що ви-
користовувалися Товариством для ведення бухгалтерського обліку та формування 
фінансової звітності, визначені в Наказі про облікову політику. 
Принципи облікової політики Товариства застосовувались при веденні бухгалтерсько-
го обліку та не змінювались протягом 2017 року. 
Загальний стан бухгалтерського обліку Товариства можна оцінити як такий, що відпо-
відає вимогам управлінського персоналу.
Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
Товариством була проведена інвентаризація. Інвентаризація була проведена згідно з 
Положенням про інвентаризацію  активів та зобов’язань, затвердженим наказом Мі-
ністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879 (із змінами і доповненнями).
Фінансова звітність Товариства підготовлена відповідно до МСФЗ. Річна фінансова звіт-
ність складена на підставі даних бухгалтерського обліку Товариства станом на кінець 
останнього дня звітного року із застосуванням вимог МСФЗ. 
Складання і подання фінансової звітності користувачам здійснювалося своєчасно.
Опис питань та висновки щодо активів, зобов’язань та чистий прибуток (збиток) Това-
риства відповідно до МСФЗ
Розкриття інформації про активи
Станом на 31.12.2017 загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 
2017 р. зменшились на 249 тис. грн. і відповідно складають 66 139 тис. грн. Зменшення 
активів відбулося в основному за рахунок зменшення поточних фінансових інвестицій.
На нашу думку, у фінансовій звітності Товариства інформація за видами активів в ціло-
му розкрита повно та у відповідності до МСФЗ.

Розкриття інформації про зобов’язання 
Станом на 31.12.2017 загальні зобов’язання Товариства в порівнянні з даними на по-
чаток 2017 р. зменшились на 108 тис. грн. і відповідно складають 1 тис. грн. Зменшення 
зобов’язань відбулося в основному за рахунок зменшення поточної кредиторської за-
боргованості та інших поточних  зобов’язань.
На нашу думку у фінансовій звітності Товариства інформація за видами зобов’язань в 
цілому розкрита повно та у відповідності до МСФЗ.

Розкриття інформації про фінансові результати
Товариство за звітний період має збиток у розмірі 3 тис. грн. Збиток, визначений у ба-
лансі, підтверджується даними синтетичного обліку, оборотно-сальдовими відомостя-
ми, має ув’язку з іншими формами фінансової звітності. 

Власний капітал
Станом на 31.12.2017 розмір власного капіталу Товариства складає суму 66 135 тис.
грн., з яких:
• зареєстрований (пайовий) капітал – 60 500 тис.грн.;

• резервний капітал – 1 365 тис.грн.;
• нерозподілений прибуток – 4 270 тис. грн.
Ми підтверджуємо, що станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований статутний капі-
тал Товариства поділений на 605 000 (шістсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію, істотна частка 
99,476% належить ПАТ ЗНКІФ «Інновація».
Протягом звітного періоду, що закінчилися 31 грудня 2017 року Товариство не оголо-
шувало та не сплачувало дивідендів.
Розкриття інформації про власний капітал Товариства відповідає вимогам Міжнарод-
них стандартів бухгалтерської звітності. 

Операції з пов’язаними особами
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що протягом 2017 року Това-
риством операцій з пов’язаними особами не проводилось.
Під час здійснення процедур з аудиту нами встановлено, що Товариством інформація 
про операції з пов’язаними особами належним чином розкрита у фінансовій звітності 
станом на звітну дату.
Відповідність резервного фонду установчим документам
Під час проведення перевірки незалежним аудитором встановлено, що резервний 
фонд нараховується, у відповідності до пункту 9.3 статті 9 Статуту Товариства, а саме 
не менше ніж 5% суми чистого прибутку за рік. Резервний фонд Товариства станом на 
31.12.2017 року становить 1 365 тис.грн. 
Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам чинного за-
конодавства
Розрахунок вартості чистих активів здійснено в відповідності до чинного законодав-
ства, а саме в статті 155 Цивільного кодексу України та складає 66 135 тис. грн., що вище 
зареєстрованого статутного капіталу Товариства.

Інформація про стан корпоративного управління
Метою виконання аудиторських процедур щодо стану корпоративного управління, у 
тому числі стану внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні 
товариства» було отримання доказів, які дозволяють сформувати судження щодо від-
повідності системи корпоративного управління Товариства вимогам зазначеного за-
кону. 
Формування складу органів корпоративного управління Товариства здійснюється від-
повідно до розділів 10-11 статуту, затвердженого загальними зборами акціонерів 7 
вересня 2015 року, протокол б/н від 07.09.2015р.
Протягом звітного року на Товаристві функціонували наступні органи корпоративного 
управління:
- Загальні збори акціонерів - вищий орган;
- Наглядова рада - наглядовий орган;
- Голова правління - виконавчий орган;
- Ревізор - контролюючий орган.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимо-
гам Статуту та вимогам, встановленим рішенням Загальних зборів акціонерів (прото-
кол №б/н від 07.09.2015).
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом. За-
гальними зборами акціонерів затверджені Положення «Про Загальні збори акціоне-
рів», Положення «Про Наглядову раду», Положення  «Про правління», Положення «Про 
Ревізора».
Фактична періодичність засідань Наглядової  ради відповідає термінам визначеним 
Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам статуту - не рідше одного 
разу на квартал.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства протягом звітного року 
здійснювався Ревізором. На момент здійснення аудиторської перевірки Ревізор свою 
перевірку за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік 
завершив.
На Товаристві створена служба внутрішнього аудиту. Діяльність служби внутрішнього 
аудиту здійснюється на підставі Положення про Службу внутрішнього аудиту Товари-
ства та організаційно не залежить від інших підрозділів Товариства.
Діючого внутрішнього аудитора Товариства призначено наказом директора Товари-
ства №6-ОК від 03.11.2014 року. 
Протягом 2017 року внутрішнім аудитором Товариства було здійснено перевірку ре-
зультатів та аналіз інформації щодо поточної фінансової діяльності Товариства, пере-
вірку професійної діяльності працівників, перевірку на предмет дотримання законо-
давства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню доходів), одержаних 
злочинним шляхом або фінансуванню тероризму. На момент здійснення аудиторської 
перевірки внутрішній аудитор свою перевірку за результатами фінансово-господар-
ської діяльності Товариства за 2017 рік завершила.
Розглянувши стан внутрішнього контролю Товариства, ми вважаємо за необхідне за-
значити наступне:
- система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправ-
лення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точнос-
ті облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль;
- бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів Товариства, достовірність 
звітності та включає попередній, первинний і подальший контроль.
За результатами виконання процедур перевірки стану корпоративного управління, у 
тому числі внутрішнього аудита, можна зробити висновок, що система внутрішнього 
контролю на Товаристві створена, є адекватною та достатньою.

Аналіз фінансового стану
Для характеристики фінансового стану Товариства використано показники плато-
спроможності, ліквідності та фінансової стійкості:
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності становить: 221,0 (орієнтоване позитивне значення 
показника 0,25 - 0,5). Абсолютна ліквідність показує наявність грошових коштів  та їх 
еквівалентів для погашення пред’явлених зобов’язань. В даному випадку Товариство 
на кожну гривню пред’явлених зобов’язань  може запропонувати оплату грошовими 
коштами в сумі 221,00 грн.
2. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) становить: 66096,0 (орієнтоване позитив-
не значення показника 1,0 - 2,0), який показує  достатність ресурсів Товариства сплачу-
вати свої поточні зобов’язання.
3. Коефіцієнт фінансової стійкості (або платоспроможності, або автономії) становить: 
1,00 (орієнтоване позитивне значення 0,25 - 0,5), який відображає достатню питому 
вагу власного капіталу Товариства в загальній сумі засобів, авансованих в його діяль-
ність.
4. Коефіцієнт структури капіталу (фінансування) (орієнтоване позитивне значення 0,5-
1,0) становить:0 та вказує на незалежність Товариства від залучених засобів.
За результатами економічному аналізу показників бухгалтерського балансу станом на 
31 грудня 2017 року нами зроблений висновок про те, що Товариство має достатній 
рівень платоспроможності,  значення показників фінансової незалежності   відповідає   
оптимальним показникам.

Події після дати балансу
Ми не встановили подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фінансо-
вий стан Товариства.

Основні відомості про аудиторську фірму:
• повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
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№3(25) від 25 квітня 2018р.

ТЮ;
• код за ЄДРПОУ: 20971605;
• номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ): Свідоцтво про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням Аудиторської палати 
України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;
• номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які 
можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних папе-
рів, виданого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку: Свідоцтво 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про внесення до реєстру 
аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські  перевірки професійних учас-
ників ринку цінних паперів серія П №000266 зі строком дії з 29.01.2013 до 30.07.2020;
• прізвище, ім’я, по батькові партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер, 
серія, дата видачі сертифікату аудитора, виданих АПУ: Куріленко Людмила Іванівна, 
сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010, термін дії сертифікату до 
14.07.2020;
• місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 65026, м. Оде-
са, провулок Маяковського 1, кв.10;
• тел./факс: +380487269759;
 сайт:  www.afr.org.ua.
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
• дата та номер договору на проведення аудиту: 31.01.2018, № 16;
 дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 31.01.2018, дата за-
кінчення 30.03.2018.
Партнер із завдання з аудиту
фінансової звітності
(сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010)    
Куріленко Людмила Іванівна
Генеральний директор
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ     
Швець Олена Олександрівна
Дата аудиторського звіту: 30 березня 2018 року
Адреса аудитора: 65026 Україна, місто Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності та річних звітних даних

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»
за 2017 рік

Адресат
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання в сфері ринків фінансових послуг
ПРАТ «ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ»

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ДЖЕРЕЛО СТРАХУВАННЯ», код за ЄДРПОУ 36018520, місцезнаходження: 49027, Дні-
пропетровська область, місто Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, (надалі Стра-
ховик), що складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, 
Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за  2017 рік, Звіту про рух гро-
шових коштів за 2017 рік, Звіту про власний капітал за 2017 рік, Приміток до річної 
фінансової звітності.
На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх сут-
тєвих аспектах фінансовий стан Страховика на 31 грудня 2017 року, його фінансові 
результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та застосованої концептуальної основи 
фінансового звітування.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА у редакції 
2015р). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відпо-
відальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Страховика згідно з етичними вимогами, застосовними відповідно до 
«Кодексу етики професійних бухгалтерів», виданому Радою з Міжнародних стандартів 
етики бухгалтерів у 2012р. (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами, застосованими в 
Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики 
відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достат-
німи і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Під час проведення аудиту фінансової звітності Страховика ми визначили, що немає 
ключових питань аудиту, інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повно-
важеннями за фінансову звітність
Управлінський персонал Страховика несе відповідальність за складання і достовірне 
подання цієї фінансової звітності, відповідно до Закону України від 16 липня 1999 р. № 
996 – XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» та Міжнародних стандар-
тів фінансової звітності, (далі – МСФЗ), що прийняті та застосовуються для складання 
та подання фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський 
персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звіт-
ності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за 
оцінку здатності Страховика продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, 
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгал-
терського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати 
підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за 
процесом фінансового звітування Страховиком.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у ці-
лому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск 
звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем 
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА (у редакції 
2015 р.), завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть 
бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо 
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рі-
шення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 
та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності вна-
слідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури 
у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення сут-
тєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок 

помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, не-
правильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення 
думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність за-
стосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних роз-
криттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом 
припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та 
на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизна-
ченість щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Страхови-
ка продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування 
такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора 
до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події 
або умови можуть примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній 
основі
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, вклю-
чаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час 
аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 
ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на 
нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Інформація щодо річних звітних даних Страховика
Відповідно до Розпорядження Національної комісії що здійснює державне регулюван-
ня в сфері ринків фінансових послуг № 142 від 01.02.2018 року «Методичні рекоменда-
ції щодо аудиторських звітів що подаються до Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання в сфері ринків фінансових послуг за результатами аудиту річної 
фінансової звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 рік», в подальшому 
«Рекомендації», нами розкрита інформація щодо річних звітних даних Страховика:
а) відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних даних страховика 
несе управлінський персонал Страховика;
б) склад річних звітних даних Страховика за 2017 рік:
• Загальні відомості;
•Реквізити;
•Ф1. Баланс;
•Ф1. Баланс (консолідована форма);
•Ф2. Звіт про фінансові результати;
•Ф2. Звіт про фінансові результати (консолідована форма);
•Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом);
•Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом, консолідована форма);
•Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
•Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом, консолідована форма);
•Ф4. Звіт про власний капітал;
•Ф4. Звіт про власний капітал (консолідована форма);
•Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика;
•Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя;
•Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страху-
вання життя;
•Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування;
•Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування;
•Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування;
•Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування;
•Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування;
•Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування;
•Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика;
•Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестрахови-
ків у резервах незароблених премій на кінець звітного періоду;
•Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування;
•Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика;
•Декларація 1;
•Декларація 2;
•Філії;
•Пояснювальна записка;
•Примітки;
•Звіт про корпоративне управління;
•Звіт про оцінку адекватності страхових зобов’язань.
в) наша думка щодо фінансової звітності Страховика не поширюється на річні звітні 
дані Страховика;
г) нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд та виявлення фактів суттєвих не-
відповідностей та викривлень в наданих річних звітних даних Страховика;
д) ми не виявили фактів суттєвих невідповідностей та викривлень, які б необхідно було 
включити до звіту.
Річні звітні данні Страховика, що додаються, складені відповідно до встановлених ви-
мог Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансо-
вих послуг.

Інша інформація

Відповідно до вимог Рекомендацій, нами розглянуті інші питання діяльності Страхо-
вика, зокрема:
1.Інформація щодо повідомлення фінансовою установою Нацкомфінпослуг про всі 
зміни даних, зазначених у документах та нормативних актах що додавалися до заяви 
про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання таких змін:
Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог.
2.Надання фінансовою установою клієнту (споживачу) інформації відповідно до статті 
12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансо-
вих послуг», а також розміщення інформації, визначену частиною першою статті 12 за-
значеного закону, на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальність:
Інформація про адресу власного веб-сайту Страховика: www.dzherelo-ins.datastealth.
net
Страховик на веб-сайті для клієнтів (споживачів) розмістило інформацію, а саме:
•відомості про фінансові показники діяльності фінансової установи та її економічний 
стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненню;
•перелік керівників фінансової установи та її відокремлених підрозділів;
•перелік послуг, що надаються фінансовою установою;
•ціну/тарифи фінансових послуг;
•кількість часток фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчо-
го органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи пере-
вищують п’ять відсотків;
•іншу інформацію з питань надання фінансових послуг та інформацію, право на отри-
мання якої закріплено в законах України.
Інформація, що надається клієнту Страховика забезпечує правильне розуміння суті 
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фінансової послуги без нав’язування її придбання.
Страховик під час надання інформації клієнту дотримувалося вимог законодавства 
про захист прав споживачів.

3.Розкриття фінансовою установою інформації відповідно до частини четвертої, п’ятої 
статті 12-1  Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 
фінансових послуг» зокрема розміщення на власному веб-сайті (веб-сторінці):
На власному веб-сайті Страховика розкрита інформація, а саме:
•повне найменування, ідентифікаційний код та місцезнаходження;
•перелік фінансових послуг, що надаються;
•відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за 
фінансовою установою);
•відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу;
•відомості про відокремлені підрозділи;
•відомості про видані ліцензії та дозволи;
•річна фінансова звітність;
•відомості про застосування процедури санації;
•інша інформацію про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню.
Страховик забезпечує доступність інформації, розміщеної на власному веб-сайті за 
останні три роки.
4.Розміщення фінансовою установою внутрішніх правил надання фінансових послуг 
на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати 
набирання чинності із зазначенням такої дати:
На власному веб-сайті Страховика розміщені правила надання фінансових послуг не 
пізніше наступного робочого дня після дати набирання чинності із зазначенням такої 
дати.

5.Дотримання фінансовою установою статті 10 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття рішень у разі 
конфлікту інтересів:
Ми встановили, що за звітний період:
•керівник та службовці Страховика не брали участь у підготовці та прийнятті рішення 
щодо прийняття Страховиком будь-якого зобов’язання на їх користь;
•керівник, службовці, призначені експерти Страховика не брали участь у підготовці та 
прийнятті рішення на користь Страховика, в якому вони, їх близькі родичі, яким вони 
володіють, мають діловий інтерес;
•особи, яка є членами органу управління Страховика, укладали договори з Страхови-
ком щодо надання такій особі відповідних фінансових послуг на умовах, що не відріз-
няються від звичайних;
•особи, яка є членами органу управління Страховика, не укладали договори щодо на-
дання Страховиком професійних послуг (робіт), без рішення загальних зборів власни-
ка (попередньої згоди на укладення такого договору).
6.Відповідність приміщень, у яких здійснюються фінансовою установою обслуговуван-
ня клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних 
груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил, стандартів, що 
документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і 
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат:
Ми одержали від Страховика документальне підтвердження про відповідність примі-
щень, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) відповідно до держав-
них будівельних норм, правил та стандартів.

7.Розміщення фінансовою установою інформації про умови доступності приміщення 
для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у місці, доступному для 
візуального сприйняття клієнтом (споживачем):
Ми підтверджуємо доступне розміщення Страховиком інформації для осіб з інвалід-
ністю та інших мало мобільних груп населення для візуального сприйняття клієнтом 
(споживачем).

8.Внесення фінансовою установою інформації про всі свої відокремлені підрозділи до 
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громад-
ських формувань та до Державного реєстру фінансових установ, відповідно до вимог, 
установлених розділом XVII Положення 41:
За даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань та даними Державного реєстру фінансових установ Страхо-
вик не має відокремлених підрозділів.

9.Забезпечення фінансовою установою зберігання грошових коштів і документів та 
наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових ко-
штів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання законодавства 
щодо готівкових розрахунків, установлених Постановою НБУ №637 та Постановою НБУ 
№210:
Ми підтверджуємо:
• належне зберігання грошових коштів і документів Страховика;
•наявність в Страховика засобів безпеки, а саме сейфів для зберігання грошових ко-
штів та охоронної сигналізації;
•дотримання Страховиком законодавства щодо готівкових розрахунків, установлених:
-Постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення 
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 15 грудня 2004 року 
№ 637, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320;
-Постановою Правління Національного банку України «Про встановлення граничної 
суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 N 210, зареєстровану в Міністерстві юстиції 
України 2 липня 2013 р. за N 1109/23641.

10.Дотримання фінансовою установою обмежень щодо суміщення провадження видів 
господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов №913, розділом 
2 Положення №1515:
Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог.

11.Розкриття інформації у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома вага 
яких становить 5 і більше відсотків відповідного розділу балансу:
Ми встановили слідуючи статті балансу Страховика, питома вага яких становить 5 і 
більше відсотків відповідного розділу балансу, в саме:
•Поточні фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. поточні фінансові інвестиції складають 61 
699 тис.грн. та 63232 тис.грн. відповідно.
На нашу думку наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в При-
мітці 6. до фінансової звітності.
•Інша поточна дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. дебіторська заборгованість  складають 4 173 
тис.грн. та 2 832 тис.грн. відповідно.
На нашу думку наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в При-
мітці 7 до фінансової звітності.
•Зареєстрований (пайовий) капітал
Розмір зареєстрованого (пайового) капіталу Страховика складає 60 500 тис.грн.
Ми підтверджуємо, що станом на 31 грудня 2017 року зареєстрований пайовий капі-
тал Страховика поділений на 605 000 (шістсот п’ять тисяч) штук простих іменних акцій 
номінальною вартістю 100 (сто) гривень 00 копійок за 1 (одну) акцію, істотна частка 
99,476% належить ПАТ ЗНКІФ «ІННОВАЦІЯ»
Протягом звітного періоду, що закінчилися 31 грудня 2017 року Страховик не оголо-

шував та не сплачував дивідендів.
На нашу думку наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в При-
мітці 9 до фінансової звітності.
• Нерозподілений прибуток
Станом на 31.12.2017 р. та на 31.12.2016 р. нерозподілений прибуток складає 4 270 тис.
грн. та 4 273 тис.грн. відповідно.
Страховик за звітний рік одержав збиток в сумі 3 тис.грн.
На нашу думку наведена інформація належним чином розкрита Страховиком в При-
мітці 9 до фінансової звітності.

12. Відповідність політики перестрахування встановленим законодавчим ви-
могам, в т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів до-
бровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію:
Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог.

13. Здійснення страховиком обов’язкового страхування виключно за умови дотриман-
ня визначених Кабінетом Міністрів України Порядку № 402, Порядку № 733, Порядку № 
944, Порядку № 1219, Порядку № 1535 (676), Порядку № 1788, Порядку № 590, Порядку 
№ 953, Порядку № 1033, Порядку № 358, Порядку № 981, Порядку № 979, Порядку № 
980, Порядку № 624, Порядку № 751, якщо інше не визначено законом.
Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог.
14.Якщо страховик має ліцензію на страхування життя, ведення ним персоніфікова-
ного (індивідуального) обліку договорів страхування життя в порядку та на умовах, 
визначених Положенням № 3197:
Ми не встановили порушень Страховиком встановлених вимог.
15.Якщо страховик має ліцензію на обов’язкове страхування цивільно-правової відпо-
відальності власників наземних транспортних засобів:
15.1. чи є він членом Моторного (транспортного) страхового бюро?
Ми встановили, що Страховик не є членом Моторного (транспортного) страхового 
бюро.
15.2. чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заяв-
лені, та страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку?
Ми встановили, що Страховик веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, 
але не заявлені.
15.3. чи дотримується він умов забезпечення платоспроможності страховика, а також 
на будь-яку дату після отримання ліцензії має перевищення фактичного запасу плато-
спроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним запасом платоспро-
можності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн евро за офіційним курсом 
валют на дату розрахунку зазначених показників?
Ми встановили, що вартість нетто-активів Страховика станом на 31.12.2017 становить 
66 102 тис.грн., що перевищує нормативний запас платоспроможності (нетто-активів) 
над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності та більше 1 млн евро за 
офіційним курсом валют на дату розрахунку зазначених показників.
15.4. чи забезпечує він можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових 
випадків) на всій території України, а саме забезпечує прийняття та облік повідомлень 
учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером безоплатної бага-
токанальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації 
повідомлення і надання учасникам дорожньо-транспортних пригод інформації про 
порядок урегулювання збитків та вжиття страховиком необхідних заходів?
Ми встановили, що Страховик дотримується встановлених вимог.
16. Якщо страховик має ліцензію на обов’язкове страхування цивільної відповідаль-
ності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслі-
док ядерного інциденту:
Ми встановили, що Страховик не має ліцензії на обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподі-
яна внаслідок ядерного інциденту:
16.1. чи є він членом Ядерного страхового пулу?
Ми встановили, що Страховик не є членом Ядерного страхового пулу.
16.2. чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заяв-
лені, та страхового резерву коливань збитковості в обов’язковому порядку?
Ми встановили, що Страховик не формує та не веде облік страхового резерву збит-
ків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в 
обов’язковому порядку.
16.3. чи укладає він договори перестрахування із страховиками-нерезидентами за 
умови членства цих страховиків-нерезидентів у відповідних іноземних ядерних стра-
хових пулах?
Ми встановили, що Страховик не укладає договори перестрахування із страховиками-
нерезидентами за умови членства цих страховиків-нерезидентів у відповідних інозем-
них ядерних страхових пулах.

Основні відомості про аудиторську фірму:
•повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИ-
ТОРСЬКА ФІРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІС-
ТЮ;
•код за ЄДРПОУ: 20971605;
•номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудито-
рів, виданого Аудиторською палатою України (далі - АПУ): Свідоцтво про внесення до 
Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням Аудиторської палати 
України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;
•номер, дата Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг про включення до реєстру аудиторських фірм та ау-
диторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: реєстрацій-
ний №0099 від 22.10.2015, термін дії свідоцтва до 30.07.2020;
•прізвище, ім’я, по батькові партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер, 
серія, дата видачі сертифікату аудитора, виданих АПУ: Куріленко Людмила Іванівна, 
сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010, термін дії сертифікату до 
14.07.2020.
•місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування: 65026, м. Оде-
са, провулок Маяковського 1, кв.10;
•тел./факс: +380487269759;
•сайт:  www.afr.org.ua

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
•дата та номер договору на проведення аудиту: 31.01.2018, № 16;
•дата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 31.01.2018, дата за-
кінчення 30.03.2018.
 
Партнер із завдання з аудиту
фінансової звітності
(сертифікат аудитора, серія відсутня, №006704 від 14.07.2010)    
Куріленко Людмила Іванівна

Генеральний директор
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ     
Швець Олена Олександрівна

Дата аудиторського звіту: 30 березня 2018 року
Адреса аудитора: 65026 Україна, місто Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10
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