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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДIМ СТРАХУВАННЯ"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
21870998
4. Місцезнаходження
Дніпропетровська , Шевченкiвський, 49000, м. Днiпропетровськ, вул. Корленко, 21
5. Міжміський код, телефон та факс
0567265414 0567265414
6. Електронна поштова адреса
corporate@idim.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
(дата)

2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

(дата)

в мережі Інтернет
(адреса сторінки)

(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

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

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство

X

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

X

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

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

X

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

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

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що
виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів
бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
Вiдомостi щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб не надається, тому що Товариство
не брало участi у створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається, тому що посада
корпоративного секретаря вiдсутня.
Iнформацiя про осiб, що володiють 10 та бiльше акцiй емiтента не надається, оскiльки такi
особи в Товариствi вiдсутнi.
Iнформацiя про дивiденди не надається, оскiльки дивiденди не виплачувалися.
Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, не надається, тому що Товариство не
випускало iншi цiннi папери.
Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента не надається, тому що Товариство не випускало

X

похiднi цiннi папери.
Iнформацiя про викуп власних акцiй не надається, тому що Товариство не викупало власних
акцiй протягом звiтного перiоду.
Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента не надається, тому що страховi компанiї не
вказують розрахунок вартостi чистих активiв.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що товариство не належить до
емiтентiв, якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за
класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про
собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, тому що Товариство не займається видами
дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та
розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi.
Iнформацiя, зазначена в пунктах 18-27, не надається, тому що Товариство не випускало
iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати та сертифiкати ФОН.
Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського
облiку не надається, тому що Товариство складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що Товариство не випускало цiльових
облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ "ДIМ СТРАХУВАННЯ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А 01 № 064364
3. Дата проведення державної реєстрації
18.11.1994
4. Територія (область)
Дніпропетровська
5. Статутний капітал (грн)
37631520
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
75
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя
10. Органи управління підприємства
Органами управлiння Товариства є: -Загальнi Збори Акцiонерiв Товариства; -Наглядова рада
Товариства; -Дирекцiя Товариства (Генеральний директор та директори); -Ревiзiйна комiсiя
Товариства (ревiзор).
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
АТ "Ощадбанк"
2) МФО банку
300465
3) поточний рахунок
265083021718
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
АТ "Укрсиббанк"
5) МФО банку
351005

6) поточний рахунок
26048604967500
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

1

2

3

добровiльне страхування фiнансових ризикiв

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

Опис

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування майна (крiм залiзничного,
наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв
та багажу (вантажобагажу))

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування вантажiв та багажу
(вантажобагажу)

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування здоров'я на випадок хвороби

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ

5

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне медичного страхування (безперервне
страхування здоров'я)

4

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування наземного транспорту (крiм
залiзничного)

Дата
Державний
закінчення
орган, що видав дії ліцензії
(дозволу)

б/н

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

добровiльне страхування кредитiв (у тому числi
вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

б/н

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

б/н

Опис

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове медичне страхування

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв
перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi
громадян України, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути
заподiяна третiй особi або iї майну внаслiдок володiння,
зберiгання чи використання цiєї зброї

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої
(крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської
пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин
(команд)

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi
суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної
небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та
об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких мож

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi
власникiв наземних транспортних засобiв

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена

б/н

15.03.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

добровiльне страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

б/н

05.04.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування виданих гарантiй (порук) та
прийнятих гарантiй

б/н

05.04.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi
власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

б/н

05.04.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування медичних витрат

б/н

07.07.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування сiльськогосподарської продукцiї

б/н

07.07.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

добровiльне страхування iнвестицiй

б/н

07.07.2016 Нацкомфiнпослуг Необмежена
термiн дiї лiцензiї - безстроковий

Опис

15. Інформація про рейтингове агентство

Найменування
рейтингового агентства

Ознака рейтингового
агентства
(уповноважене,
міжнародне)

Дата визначення або
поновлення рейтингової
оцінки емітента або цінних
паперів емітента

Рівень кредитного
рейтингу емітента або
цінних паперів
емітента

1

2

3

4

29.12.2017

uaА-

Товариство з обмеженою
уповноважене рейтингове
вiдповiдальнiстю "Рейтингове
агентство
агенство "IВI-Рейтинг"

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

Відсоток акцій (часток, паїв),
Ідентифікаційний код
які належать засновнику та/або
юридичної особи засновника Місцезнаходження
учаснику (від загальної
та/або учасника
кількості)

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

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

Маленко Роман Iгоревич

9.893621

Явтушенко Юрiй Олексiйович

9.893621

Шамрай Оксана Анатолiївна

9.893621

Репетiй Олена Валерiївна

9.893621

Афанасов Олег Володимирович

3.997499

Парфененко Олена Михайлiвна

9.893621

Жиденко Олена Вiкторiвна

9.893621

Сиротенко Сергiй Павлович

9.893621

Гончарова Олена Сергiївна

6.95991

Фiдзiна Тарас Валерiйович

9.893621

Хоменко Олена Григорiвна

9.89357

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Маленко Роман Iгоревич
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя "Саламандра-Україна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
15.12.2015 безстроково
9) Опис
Генеральний директор, який має право одноособово здiйснювати наступнi повноваження: 1)
розподiляти обов’язки мiж членами дирекцiї; 2) без довiреностi представляти iнтереси
Товариства в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях, в судових iнстанцiях та перед
третiми особами, вчиняти вiд його iменi будь – якi юридичнi дiї; 3) приймати рiшення про
укладення Товариством будь – яких правочинiв, не заборонених чинним законодавством
(договорiв), укладати i пiдписувати такi правочини (договори), в тому числi кредитнi договори та
договори, пов’язанi з ними (застави, поруки та iн.) на будь – яку суму в нацiональнiй або
iноземнiй валютi, а також договорiв застави та вiдступлення прав вимоги на корись третiх осiб; 4)
розпоряджатися коштами та майном Товариства; 5) вiдкривати та закривати рахунки у
банкiвських установах; 6) видавати та пiдписувати довiреностi, договори та всi iншi документи,
включаючи фiнансовi документи вiд iменi Товариства; 7) брати кредити в банкiвських установах;
8) наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, укладати трудовi угоди iз працiвниками

Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного
законодавства України, Статуту та внутрiшнiх документiв Товариства; 9) в межах своєї
компетенцiї видавати накази, розпорядження i давати вказiвки, обов’язковi для виконання всiма
працiвниками Товариства; 10) затверджувати правила, процедури та iншi внутрiшнi документи
Товариства; 11) пiдписувати вiд iменi дирекцiї колективний договiр, змiни та доповнення до
нього; 12) здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормаль¬ної роботи
Товариства, згiдно з чинним законодавством та внутрiшнiми документами Товариства, окрiм тих,
якi вiднесенi до компетенцiї Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради Товариства.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за
корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод посадовiй особi було виплачено
винагороду в розмiрi 67292,48 грн. Протягом останных п'яти рокiв посадова особа займала такi
посади: Голова Правлiння ПрАТ "Страхова компанiя "Саламандра-Україна", Генеральний
директор ПрАТ "СК "ДIМ Страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Директор зi страхування та розвитку
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Пиж Надiя Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1980
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Перший заступник зi страхування та розвитку ПрАТ СТ "Iллiчiвське"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.12.2016 безстроково
9) Опис
Директор зi страхування та розвитку входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї
Дирекцiї належать: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансовогосподарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3)
складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд
загальних зборiв; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5)
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення проведення
аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10
вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30
днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 7) укладення та виконання колективного
договору; 8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,

затвердження їх статутiв та положень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод
посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 44935,67 грн. Протягом останнiх п'яти
рокiв посадова особа займала наступнi посади: Перший заступник зi страхування та розвитку
ПрАТ СТ "Iллiчiвське", Директор iз страхування та розвитку ПрАТ "СК "ДIМ страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Директор з розвитку управлiння з розвитку регiональних продажiв
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Цимiдан Дмитро Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
18
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПрАТ "СК "Альфа страхування", керiвник з розвитку
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.11.2015 безстроково
9) Опис
Директор з розвитку управлiння з розвитку регiональних продажiв входить до складу Дирекцiї
Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнеспланiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; 3) складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання
на розгляд загальних зборiв; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил
внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв
Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення
проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не
менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не
пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 7) укладення та виконання
колективного договору; 8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв, затвердження їх статутiв та положень. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 14
грудня 2017 року прийнято рiшення про звiльнення посадової особи Директора з розвитку
управлiння з розвитку регiональних продажiв Цимiдана Дмитра Юрiйовича з посади
15.12.2017р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй
або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0
грн.; на посадi особа перебувала 2 роки ; непогашених судимостей за корисливi та посадовi
злочини не має. Орган, що прийняв рiшення – Наглядова радаТовариства, причина прийняття

цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол Наглядової ради Товариства № 6/7 вiд
14.12.2017р. За звiтний перiод посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 54627,58 грн.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала такi посади: Керiвник з розвитку ПрАТ
"СК "Альфа-Страхування", Директор з розвитку управлiння з розвитку регiональних продажiв
ПрАТ "СК "ДIМ страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Гончарова Олена Сергiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1988
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фахiвець департаменту страхування фiзичних осiб, ПрАТ "Страхова компанiя "СаламандраУкраїна"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 безстроково
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює
дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. 8.13.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення
питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради
загальними зборами. 8.13.1.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або
позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених
Законом України «Про акцiонернi товариства»; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,
крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень голови та
членiв виконавчого органу; 9) затверджння умов контрактiв , якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про
вiдсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 11)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «про акцiонернi
товариства»; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про
акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34
Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15)
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України
«Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою
рiшення про вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може
виноситися на розгляд загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача
майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв
iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про
акцiонернi товариства»; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення
випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашена судумiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. За звiтний перiод посадовiй особi було виплачено винагороду в
розмiрi 52316,93 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала наступнi посади:
Фахiвець департаменту страхування фiзичних осiб, ПрАТ "Страхова компанiя "СаламандраУкраїна" , Член Наглядової Ради ПрАТ "СК "ДIМ страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Фiнансовий директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Переходько Марiя Вячеславiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Член Наглядової Ради ПрАТ "СК "Днiпроiнмед"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
19.05.2015 безстроково
9) Опис
Фiнансовий директор входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать:
1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансово-господарських планiв i
оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3) складання квартальних та
рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд загальних зборiв; 4) розробка
штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього трудового розпорядку, посадових
iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та
представництв Товариства; 6) забезпечення проведення аудиторської перевiрки дiяльностi
Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства.
Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30 днiв з дати надання
вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 7) укладення та виконання колективного договору; 8) створення,
реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв, затвердження їх
статутiв та положень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних,
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За звiтний перiод посадовiй
особi було виплачено винагороду в розмiрi 61580,29 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова
особа займала такi посади: Член Наглядової Ради ПрАТ "СК "Днiпроiнмед", Фiнансовий
директор ПрАТ "СК "ДIМ страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Руднєв Денис Юрiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1986
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Iнформацiю не надано
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
26.04.2016 безстроково
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює

дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. 8.13.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення
питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради
загальними зборами. 8.13.1.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або
позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених
Законом України «Про акцiонернi товариства»; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,
крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень голови та
членiв виконавчого органу; 9) затверджння умов контрактiв , якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про
вiдсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 11)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «про акцiонернi
товариства»; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про
акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34
Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15)
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України
«Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою
рiшення про вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може
виноситися на розгляд загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача
майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв
iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про
акцiонернi товариства»; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення
випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. За
виконання обов’язкiв Члена Наглядової Ради винагорода не виплачується. Посадова особа не
надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi
злочини не має. 26 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було
припинено повноваження члена Наглядової Ради Товариства Руднєва Дениса Юрiйовича на
пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №88 вiд 26.04.2017р. Розмiр пакету акцiй,
якими володiє посадова особа в статутному капiталi Товариства, складає 0%. Посадова особа
перебула на данiй посадi 1 рiк.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масенко Олександр Миколайович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1983
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ " КУА"Унiвер Менеджмент", Фiнансовий директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.09.2016 безстроково
9) Опис
Ревiзор обирається загальними зборами для проведення перевiрки фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства. Повноваження Ревiзора; 1. Ревiзор має право вносити пропозицiї до
порядку денного загальних зборiвта вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор
має право бути присутнiм на загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку
денного з правом дорадчого голосу. 2. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської
дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, за пiдсумками якої готовить висновок.
3. Спецiальна перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi Товариства проводиться Ревiзором
з iнiцiативи самого ревiзора, за рiшенням загальних зборiв, наглядової ради, дирекцiї або на
вимогу акцiонерiв, якi володiють у сукупностi бiльш 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства. За
виконання обов’язкiв Ревiзора винагорода не виплачується. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
26.04.2017р. на пiдставi Протоколу Рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв №88 вiд 26.04.2017р.
повноваження Масенко О.М. було припинено, розмiр пакету акцiй, якими володiє посадова особа
в статутному капiталi Товариства, складає 0%.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Козакова Людмила Миколаївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1977

5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Начальник вiддiлу облiку та супроводження договорiв ПРАТ СК «Днiпроiнмед»
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.09.2014 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтер: 1. Забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних
методологiчних засад, встановлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi", з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї
оброблення облiкових даних. 2. Органiзує роботу бухгалтерської служби, контроль за
вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. 3. Вимагає вiд
пiдроздiлiв та працiвникiв забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та
подання до облiку первинних документiв. 4. Вживає всiх необхiдних заходiв для запобiгання
несанкцiонованому та непомiтному виправленню записiв у первинних документах i регiстрах
бухгалтерського облiку та збереження оброблених документiв, регiстрiв i звiтностi протягом
встановленого термiну. 5. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку
фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi строки користувачам.
6. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий
стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. 7. Бере участь у пiдготовцi та поданнi
iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв
вищого рiвня у вiдповiдностi з нормативними актами, затвердженими формами та iнструкцiями.
8. За погодженням з власником (керiвником) пiдприємства забезпечує перерахування податкiв та
зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно
до договiрних зобов'язань. 9. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та
ефективним використанням матерiальних, трудових та фiнансових ресурсiв. 10. Бере участь у
проведеннi iнвентаризацiйної роботи на пiдприємствi, оформленнi матерiалiв, пов'язаних з
нестачею та вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжки i псування активiв пiдприємства. 11.
Забезпечує перевiрку стану бухгалтерського облiку у фiлiях, представництвах, вiддiленнях та
iнших вiдокремлених пiдроздiлах. 12. Органiзує роботу з пiдготовки пропозицiй для власника
(керiвника) пiдприємства щодо: - визначення облiкової полiтики пiдприємства, внесення змiн до
обраної облiкової полiтики, вибору форми бухгалтерського облiку з урахуванням дiяльностi
пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних; - розроблення системи i форм
внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку та правил документообiгу, додаткової
системи рахункiв i регiстрiв аналiтичного облiку, звiтностi i контролю господарських операцiй; визначення прав працiвникiв на пiдписання первинних та зведених облiкових документiв; вибору оптимальної структури бухгалтерської служби та чисельностi її працiвникiв, пiдвищення
професiйного рiвня бухгалтерiв, забезпечення їх довiдковими матерiалами; - полiпшення системи
iнформацiйного забезпечення управлiння та шляхiв проходження обробленої iнформацiї до
виконавцiв; - впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського облiку з
урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства чи удосконалення дiючої; - забезпечення
збереження майна, рацiонального та ефективного використання матерiальних, трудових та
фiнансових ресурсiв, залучення кредитiв та їх погашення; - видiлення на окремий баланс фiлiй,
представництв, вiддiлень та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв пiдприємства та включення їх
показникiв до фiнансової звiтностi пiдприємства. 13. Керує працiвниками бухгалтерського облiку
пiдприємства та розподiляє мiж ними посадовi завдання та обов'язки. 14. Знайомить цих
працiвникiв iз нормативно-методичними документами та iнформацiйними матерiалами, якi

стосуються їх дiяльностi, а також iз змiнами в чинному законодавствi. Посадова особа не надала
згоди на розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
не має. В звiтному перiодi посадовiй особi було виплачено винагороду в розмiрi 45864,61 грн.
Протягом останных п'яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: Головний бухгалтер
ПрАТ "СК "ДIМ страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Заступник Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Авдєєв Антон Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Заступник Генерального директора ПАТ "г/к "Ялта-Iнтурист"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.04.2016 безстроково
9) Опис
Заступник Генерального директора входить до складу Дирекцiї Товариства. До компетенцiї
Дирекцiї належать: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнес-планiв, програм фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження поточних фiнансовогосподарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх реалiзацiї; 3)
складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання на розгляд
загальних зборiв; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил внутрiшнього
трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв Товариства; 5)
призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення проведення
аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не менш як 10
вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не пiзнiше як за 30
днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 7) укладення та виконання колективного
договору; 8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв,
затвердження їх статутiв та положень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних
даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу
Заступника Генерального директора з комунiкацiй Авдєєва Антона Анатолiйовича звiльнено з
посади 08.09.2017р., володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр
пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi
становить 0 грн.; на посадi особа перебувала 1 рiк 5 мiсяцiв ; непогашених судимостей за
корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення – Наглядова рада Товариства,
причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол Наглядової ради

Товариства № 5/7 вiд 08.09.2017р. В звiтному перiодi посадовiй особi було виплачено винагороду
в розмiрi 41348,89 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала наступнi посади:
Заступник Генерального директора ПАТ "г/к "Ялта-Iнтурист", Заступник Генерального
директора ПрАТ "СК "ДIМ страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Директор з координацiї та розвитку регiональної та агентської мережi
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Добровольська Тетяна Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
начальник Управлiння з розвитку агентської мережi, начальник Управлiння з координацiї
розвитку регiональної та агентської мережi ПрАТ" СТ "Iллiчiвське"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.12.2016 безстроково
9) Опис
Директор з координацiї та розвитку регiональної та агентської мережi входить до складу Дирекцiї
Товариства. До компетенцiї Дирекцiї належать: 1) розробка проектiв рiчного бюджету, бiзнеспланiв, програм фiнансово-господарської дiяльностi Товариства; 2) розробка та затвердження
поточних фiнансово-господарських планiв i оперативних завдань Товариства та забезпечення їх
реалiзацiї; 3) складання квартальних та рiчних звiтiв Товариства до їх оприлюднення та подання
на розгляд загальних зборiв; 4) розробка штатного розкладу та затвердження правил
внутрiшнього трудового розпорядку, посадових iнструкцiй та посадових окладiв працiвникiв
Товариства; 5) призначення керiвникiв фiлiй та представництв Товариства; 6) забезпечення
проведення аудиторської перевiрки дiяльностi Товариства на вимогу акцiонерiв, якi володiють не
менш як 10 вiдсотками акцiй Товариства. Аудиторська перевiрка повинна бути розпочата не
пiзнiше як за 30 днiв з дати надання вiдповiдної вимоги акцiонерiв; 7) укладення та виконання
колективного договору; 8) створення, реорганiзацiя та лiквiдацiя дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та
представництв, затвердження їх статутiв та положень. Посадова особа не надала згоди на
розкриття паспортних даних, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Повноваження посадової особи члена Дирекцiї Товариства - Директор з координацiї розвитку
регiональної та агентської мережi Добровольської Тетяни Олексiївни припинено 14 квiтня 2017р.,
володiє 0 акцiями, що складає 0 % статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки,
якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому виглядi становить 0,00 грн.; на
посадi особа перебувала 3 мiсяцi (з 03.01.2017р.); непогашених судимостей за корисливi та
посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень – Наглядова

рада Товариства, причина прийняття цього рiшення: за угодою сторiн; пiдстави: Протокол
засiдання Наглядової ради № 3/17 вiд 06.04.2017р. В звiтному перiодi посадовiй особi було
виплачено винагороду в загальному розмiрi 17272,64 грн. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова
особа займала наступнi посади: начальник Управлiння з розвитку агентської мережi, начальник
Управлiння з координацiї розвитку регiональної та агентської мережi ПрАТ" СТ "Iллiчiвське",
Директор з координацiї розвитку регiональної та агентської мережi ПрАТ "СК "ДIМ
страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Член Наглядової Ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Парфененко Олена Михайлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1987
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
9
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "МХ Консалтинг", Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.04.2017 безстроково
9) Опис
Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах
компетенцiї, визначеної даним Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює
дiяльнiсть Дирекцiї Товариства. 8.13.1. До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення
питань, передбачених Законом, Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради
загальними зборами. 8.13.1.1. До виключної компетенцiї Наглядової ради належить: 1)
затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства; 2) пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про
дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання
акцiонерами позачергових загальних зборiв; 3) прийняття рiшення про проведення чергових або
позачергових загальних зборiв вiдповiдно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених
Законом України «Про акцiонернi товариства»; 4) прийняття рiшення про продаж ранiше
викуплених Товариством акцiй; 5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших
цiнних паперiв, крiм акцiй; 6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших,
крiм акцiй, цiнних паперiв; 7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених
Законом України «Про акцiонернi товариства»; 8) обрання та припинення повноважень голови та
членiв виконавчого органу; 9) затверджння умов контрактiв , якi укладатимуться з членами
виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 10) прийняття рiшення про
вiдсторонення голови або члена виконавчого органу, встановлення розмiру їх винагороди; 11)
обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розмiру оплати його послуг; 12) визначення дати складення перелiку осiб, якi
мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах
граничного строку, визначеного частиною другою статтi 30 Закону України «про акцiонернi
товариства»; 13) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про
проведення загальних зборiв вiдповiдно до частини першої статтi 35 Закону України «Про
акцiонернi товариства» та мають право на участь у загальних зборах вiдповiдно до статтi 34
Закону України «Про акцiонернi товариства»; 14) вирiшення питань про участь Товариства у
промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб; 15)
вирiшення питань, вiднесених до компетенцiї наглядової ради роздiлом XVI Закону України
«Про акцiонернi товариства», у разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення
Товариства; 16) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть
майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за
даними останньої фiнансової звiтностi Товариства. У разi неприйняття Наглядовою радою
рiшення про вчинення такого правочину питання про вчинення такого правочину може
виноситися на розгляд загальних зборiв; 17) визначення ймовiрностi визнання Товариства
неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, утому числi
внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй; 18) прийняття рiшення про обрання оцiнювача
майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення
розмiру оплати його послуг; 19) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв
iменних цiнних паперiв товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов
договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; 20) надсилання
пропозицiї акцiонерам про придбання належних їм простих акцiй особою (особами, що дiють
спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй, вiдповiдно до статтi 65 Закону України «Про
акцiонернi товариства»; 21) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї
Наглядової ради згiдно iз Статутом Товариства, в тому числi прийняття рiшення про переведення
випуску акцiй документарної форми iснування у бездокументарну форму iснування. Посадова
особа не надала згоди на розкриття паспортних даних, непогашена судумiсть за корисливi та
посадовi злочини вiдсутня. в звiтному перiодi посадовiй особi не виплачувалася винагорода.
Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа займала наступнi посади: Директор ТОВ "МХ
Консалтинг", Член Наглядоаої Ради ПрАТ "СК "ДIМ страхування".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний
директор

Маленко Роман Iгоревич

-

15513

9.893621

15513

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Гончарова Олена Сергiївна

-

10913

6.95991

10913

0

0

0

Член
Наглядової
Ради

Парфененко Олена
Михайлiвна

-

15513

9.893621

15513

0

0

0

41939

26.747152

41939

0

0

0

Ідентифікаційний код Кількість
юридичної особи
акцій (шт.)

Усього

Кількість за видами акцій

Від загальної
кількості акцій
(у відсотках)

прості
іменні

прості на
пред'явника

привілейовані
іменні

привілейовані на
пред'явника

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

Опис

чергові

позачергові

X
26.04.2017
76.21
Порядок денний:
1. Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї.
2. Затвердження регламенту, порядку проведення рiчних Загальних Зборiв та порядку голосування.
3. Обрання Голови та секретаря Загальних Зборiв акцiонерiв.
4. Звiт Дирекцiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
6. Звiт Ревiзора за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства, у тому числi фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
8. Розподiл прибутку та збиткiв за пiдсумками дiяльностi Товариства у 2016 роцi.
9. Про виплату дивiдендiв (затвердження розмiру дивiдендiв).
10. Про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства. Уповноваження особи на
пiдписання додаткової угоди про розiрвання трудових договорiв з членами Наглядової Ради
Товариства вiд iменi Товариства.
11. Про обрання членiв Наглядової Ради Товариства. Про затвердження умов трудових договорiв з
членами Наглядової Ради. Уповноваження особи на пiдписання трудових договорiв вiд iменi
Товариства.
12. Про припинення повноважень Ревiзора Товариства. Уповноваження особи на пiдписання
додаткової угоди про розiрвання трудового договору з Ревiзором Товариства вiд iменi Товариства.
13. Про обрання Ревiзора Товариства. Про затвердження умов трудового договору з Ревiзором.
Уповноваження особи на пiдписання трудового договору вiд iменi Товариства.
14. Внесення змiн та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї та
затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. Визначення уповноваженої особи на пiдписання
нової редакцiї Статуту Товариства та на здiйснення дiй з державної реєстрацiї Статуту.
15. Про попереднє схвалення та затвердження значних правочинiв, якi будуть вчинятися протягом
2017 - 2018 рокiв.
Результати розглядупитань порядку денного
1. Обрати Лiчильну комiсiю в складi двох осiб: Кукурузу Олексiя Вiкторовича та Козакову Людмилу
Миколаївну. Головою комiсiї обрати Кукурузу Олексiя Вiкторовича.
2. Затвердити наступний регламент, порядок проведення рiчних Загальних Зборiв та порядок
голосування:
- Час на доповiдь - 10 хвилин;
- Час на запитання - 2 хвилини;
- Час на вiдповiдi - 5 хвилин;
- Запитання подаються до Голови Зборiв в письмовiй та уснiй формi;
- На пiдрахунок голосiв вiдвести 5 хвилин. Пiдсумки голосування оформлюються протоколом
лiчильної комiсiї;
- Голосування на зборах здiйснюється за принципом одна акцiя - один голос.
- Голосування зi всiх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенiв для
голосування. Затвердити визначений Наглядовою Радою Товариства порядок та спосiб засвiдчення
бюлетенiв для голосування, а саме: бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання
Лiчильною комiсiєю Загальних Зборiв. У разi недiйсностi бюлетеня, про це не ньому робиться
вiдповiдна позначка з обов'язковим зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується
пiдписом Голови лiчильної комiсiї та печаткою Товариства. Позначка про недiйснiсть бюлетеня
засвiдчується всiма членами Лiчильної комiсiї.
3. Обрати Головою Зборiв Панченко Наталiя Олександрiвну, секретарем Зборiв Комлiченко
Олександра Петровича. Уповноважити Голови Зборiв Панченко Наталiю Олександрiвну та
секретаря Зборiв Комлiченка Олександра Петровича на пiдписання цього Протоколу вiд iменi
акцiонерiв.
4. Прийняти рiшення про задовiльну роботу Дирекцiї Товариства у 2016 р.
5. Прийняти рiшення про задовiльну роботу Наглядової Ради Товариства у 2016 р.
6. Прийняти рiшення про задовiльну роботу Ревiзора Товариства в 2016 р.
7. Затвердити "Баланс (Звiт про фiнансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2016 року".

Затвердити наступнi форми фiнансової звiтностi Товариства: "Звiт про фiнансовi результати (Звiт
про сукупний дохiд) за 2016 рiк; Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом); Звiт про
власний капiтал за 2016 рiк; Примiтки до фiнансової звiтностi ПрАТ "СК "ДIМ СТРАХУВАННЯ" за
2016 рiк.
8. Затвердити фактичний розмiр чистого прибутку за 2016 рiк
- в сумi 35 тис. грн. (тридцять п'ять тисяч гривень) та спрямувати його на формування резервного
капiталу Товариства;
14 989 888,80 грн. (чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят
вiсiм гривень, 80 копiйок) з нерозподiленого прибуток за попереднi перiоди становить 126 899 тис.
грн. (сто двадцять шiсть мiльйонiв вiсiмсот дев'яносто дев'ять тисяч гривень) спрямувати на виплату
дивiдендiв.
9. Прийняти рiшення про виплату дивiдендiв та затвердити їх розмiр 14 989 888,800грн.
(чотирнадцять мiльйонiв дев'ятсот вiсiмдесят дев'ять тисяч вiсiмсот вiсiмдесят вiсiм гривень, 80
копiйок), розмiр дивiдендiв на одну просту акцiю - 95,60 грн. (дев'яносто п'ять гривень, 60 коп.).
Доручити Наглядовй Радi Товариства провести засiдання та затвердити порядок, спосiб та строки
виплати дивiдендiв у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України. Доручити Дирекцiї
прийняти рiшення про нарахування дивiдендiв. Доручити бухгалтерiї на пiдставi рiшення Дирекцiї
здiйснити нарахування дивiдендiв. Доручити Дирекцiї прийняти рiшення про виплату дивiдендiв
акцiонерам та повiдомити осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв про строк, розмiр, порядок
виплати дивiдендiв.
10. Припинити повноваження членiв Наглядової Ради Товариства Гончарової Олени Сергiївни та
Руднєва Дениса Юрiйовича. Уповноважити на пiдписання додаткової угоди про розiрвання
трудових договорiв з членами Наглядової Ради Товариства вiд iменi Товариства Генерального
директора Маленка Романа Iгоревича.
11. Обрати до Наглядової Ради Товариства Гончарову Олену Сергiївну та Парфененко Олену
Михайлiвну. Затвердити Наглядову Раду у складi двох осiб: гончарова Олена Сергiївна; Парфененко
Олена Михайлiвна.
12. Припинити повноваження Ревiзора Товариства - Масенко Олександра Миколайовича та
цповноважити Генерального директора Товариства Маленка Р.I. вiд iменi Товариства укласти угоду
про розiрвання трудового договору з Ревiзором Товариства Месенко О.М.
13. Не обирати Ревiзора Товариства.
14. Внести та затвердити змiни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї.
Уповноважити та доручити Головi Загальних Зборiв Товариства Панченко Наталiї Олександрiвнi та
та секретарю Зборiв Комлiченко Олександру Петровичу пiдписати Статут Товариства в новiй
редакцiї.
15. Затвердити та попередньо схвалити будь-якi значнi правочини, якi можуть вчинятися
Товариством протягом 2017-2018 рокiв до дати проведення наступних рiчних Загальних Зборiв
Товариства у 2018 роцi, ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує 25 вiдсоткiв, але
менша 50 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства на дату
укладення такого правочину. Встановити граничну вартiсть (цiну) будь-якого значного правочину
не бiльше нiж 50 000 000 (п'ятдеся мiльйонiв) гривень. Уповноважити Генерального директора
Товариства укладати та пiдписувати такi правочини з визначенням усiх iстотних умов на власний
розсуд.

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

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Аудиторсько- консатингова фiрма «ГрантьЕ» у виглядi товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

21026423

Місцезнаходження

65000 Україна Одеська Одеський м. Одеса вул. Велика Арнаутська,
15

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

4420

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

Аудиторська Палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон

(0482) 32-46-99

Факс

(0482) 32-46-99

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку та аудиту

Опис

АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА “ГРАНТЬЕ” у
виглядi ТОВ надає послуги у сферi бухгалтерського облiку i аудиту,
консультування з питань оподаткування

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

Публiчне акцiонерне товариство «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21665382

Місцезнаходження

04070 Україна м. Київ Київський м. Київ вул. Борисоглiбська 5-а

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 263457

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ,

Дата видачі ліцензії або іншого документа

01.10.2013

Міжміський код та телефон

044 593 10 20

Факс

044 593 10 20

Вид діяльності

ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

Опис

Публiчне акцiонерне товариство «Банк «КЛIРИНГОВИЙ ДIМ»
здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

26237202

Місцезнаходження

49051 Украiна Дніпропетровська Днiпропетровський м.
Днiпропетровськ Курсантська, 24

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 263292

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.09.2013

Міжміський код та телефон

(44)393-70-10

Факс

(44)393-70-10

Вид діяльності

ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

Опис

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК ВОСТОК"
здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України.

Повне найменування юридичної особи або
прізвище, ім'я та по батькові фізічної
особи

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК"

Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21608094

Місцезнаходження

04050 Україна м. Київ Київський м. Київ ВУЛИЦЯ АРТЕМА,
будинок 60

Номер ліцензії або іншого документа на
цей вид діяльності

АЕ 286536

Назва державного органу, що видав
ліцензію або інший документ

ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО
РИНКУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

23.10.2013

Міжміський код та телефон

0443315215

Факс

0443315215

Вид діяльності

ПРОФЕСIЙНА ДIЯЛЬНIСТЬ НА РИНКУ ЦIННИХ ПАПЕРIВ

Опис

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙСТЕР БРОК"
здiйснює професiйну дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на ринку цiнних
паперiв України на пiдставi лiцензiї, виданої Державною комiсiєю з
цiнних паперiв та фондового ринку України.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

06.12.2010

1152/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000109524

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

240

156798

37631520

100

протягом звiтного перiоду факти додаткової емiсiї вiдсутнi

Опис

2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
1) процентні облігації

Дата
реєстрації
випуску

Номер
свідоцтва
про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Номінальна
вартість
(грн)

Кількість
у випуску
(штук)

1

2

3

4

101/2/11

Державна комiсiя
з цiнних паперiв
та фондового
ринку

1000

25.07.2011
Опис

Термін
виплати
процентів

Сума
виплаченого
процентного
доходу у
звітному
періоді (грн)

Дата
погашення
облігацій

8

9

10

11

10

Згiдно
Проспекту
емiсiї

0

28.07.2021

Форма
існування та
форма випуску

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Процентна
ставка за
облігаціями
(у відсотках)

5

6

7

100000

Бездокументарні
іменні

100000000

Впродовж звiтного перiоду вiдсутнi факти додаткової емiсiї. Дострокове погашення облiгацiй не вiдбувалося.

XI. Опис бізнесу
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» було створено та
зареєстровано вiдповiдно до законодавства України 18 листопада 1994р. Дiяльнiсть компанiїї
включає страхову справу та здiйснюється через основний офiс, що знаходиться у м. Днiпро.
22 сiчня 2016 року протоколом зборiв № 84 ПрАТ «СК «Днiпроiнмед» було перейменовано на
ПрАТ «СК «ДIМ Страхування».
Впродовж 2017 року злиття, подiлу, приєднання, перетворення, видiлу не вiдбувалося.
Станом на 31.12.2017 р. ПрАТ «СК «ДIМ Страхування» має наступнi вiдокремленнi структурнi
пiдроздiли:
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
у мiстi Київ;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
у мiстi Запорiжжя;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
у мiстi Кривий Рiг;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
у мiстi Днiпродзержинськ;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
у мiстi Одеса;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
у мiстi Днiпропетровськ;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
у мiстi Миколаїв;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
Пiвденний регiон;
- Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
Центральний регiон
Представництва не займаються будь-якою пiдприємницькою дiяльнiстю.
Впродовж 2017 року змiн в органiзацiйнiй структурi не вiдбувалося.
Середнньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв складає 75 осiб, середня чисельнiсть
позаштатних працiвникiв складає 2 особи, середня кiлькiсть осiб, що працюють за сумiсництвом 11 осiб, середня чисельнiсть осiб, що працiюють на умовах неповного робочого дня - 5 осiб.
Фонд оплати працi складає 665 тис. грн. Товариство забезпечує рiвень квалiфiкацiї працiвникiв
операцiйним потребам шляхом направлення таких працiвникiв на курси пiдвищення квалiфiкацiї,
семiнари, круглi столи, вебiнари, а також шляхом органiзацiї внутрiшнього навчання працiвникiв.
Емiтент є асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро України.
1. Повне найменування: Моторне (транспортне) страхове бюро України.
Мiсцезнаходження: м. Київ, Русанiвський б-р, 8.
Короткий опис дiяльностi об'єднання (групи):
1)виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при
експлуатацiї наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та
угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування цивiльноправової вiдповiдальностi;
2)забезпечення членства України в мiжнароднiй системi автомобiльного страхування "Зелена
картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими органiзацiями iнших
країн-членiв цiєї системи;

3)управлiння централiзованими страховими резервними фондами, що створюються при Бюро для
забезпечення виконання покладених на нього функцiй — Фонд захисту потерпiлих, Фонд
страхових гарантiй (цi фонди наповнюються лише за рахунок страхових компанiй—членiв
МТСБУ);
4)координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди,
як на територiї України, так i за її межами;
5)виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi (у тому числi, за договорами мiжнародного страхування) за страховикiв-членiв
Бюро у разi недостатностi коштiв та майна цих страховикiв, що визнанi банкрутом та/або
лiквiдованi;
6)спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iншими органами
державної влади з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;
Метою членства Товариства у Моторному (транспортному) страховому бюро України є
спiвробiтництво та представництво сторiн у сферi органiзацiї та провадження обовязкового
страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв за
внутрiшнiми договорами страхування.
Спiльної дiяльностi з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами емiтент не проводить.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Компанiї за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi
Мiнiстерства фiнансiв України. Компанiя вперше застосувала МСФЗ у фiнансовiй звiтностi за
2012 рiк, дата переходу на МСФЗ – 1 сiчня 2012 року. Бухгалтерський облiк Товариства
вiдповiдає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»
№ 996-XIV вiд 16.07.99 р., мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi та iншим нормативним
документам з питань бухгалтерського облiку. Податковий облiк здiйснюється вiдповiдно до
Податкового Кодексу України з урахуванням мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та
фiнансової звiтностi.
Основнi положення облiкової полiтики
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi СК є гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти (iноземнi
валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату
проведення операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi
статтi, якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним
курсом, що дiяв на дату проведення операцiї. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за
справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату
визначення справедливої вартостi. Прибутки та збитки, отриманi у результатi такого
перерахунку, визнаються у звiтi про сукупний дохiд.
Визнання та оцiнка доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що СК отримає економiчнi вигоди, а
доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю
винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i

податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi адмiнiстративних органiв.
Доходи, головним чином, являють собою Доходи вiд страхової дiяльностi.
Представлення
Якщо роль Компанiї в операцiї є основною, доходи визнаються на розгорнутiй основi. Це
вимагає, щоб доходи включали повну вартiсть операцiї, виставлену клiєнтовi, за вирахуванням
знижок, з вiднесенням будь-яких пов’язаних витрат на операцiйнi витрати. Якщо Компанiя
виступає в ролi агента, доходи визнаються на згорнутiй основi i являють собою зароблену маржу.
Оцiнка того, чи є Компанiя основним учасником операцiї або агентом, ґрунтується на оцiнцi
сутностi операцiї, вiдповiдальностi за надання товарiв i послуг i цiноутворення, а також
потенцiйних фiнансових ризикiв i вигiд.
Процентнi доходи
Процентнi доходи вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно
дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi потоки протягом очiкуваного строку служби фiнансових
iнструментiв чи бiльш короткого перiоду (якщо таке має мiсце) до чистої балансової суми
фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. Процентнi доходи вiдображаються у складi
фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати, пов'язанi зi страхуванням
Витрати, понесенi у звязку зi страховою дiяльнiстю по мiрi їх понесення з моменту отримання
доступу до товарiв та одержання послуг, вiдносяться на витрати основної дiяльностi.
Витрати, повязанi з iнвестицiйною чи фiнансовою дiяльнiстю
Витрати не повязанi зi страхуванням, вiдносяться вiдповiдно на витрати пов'язанi з фiнансовою
чи iнвестицiйною дiяльнiстю по мiрi їх понесення iз застосуванням як прямого методу, а уразi
неможливостi розподiлу – шляхом їх пропорцiйного розподiлу.
Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди
Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди вiдносяться на витрати по мiрi їх
понесення, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зi стимулювання попиту визнаються
у складi витрат у той момент, коли СК або має право на доступ до товарiв, або одержує послугу.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв включає в себе
вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики
капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної
залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного
використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо
капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх
залишкова балансова вартiсть включається до складу операцiйного прибутку (збитку) як збиток
вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання є
суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з
експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного
активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання
вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будинки i споруди 50
Транспортнi засоби 10
Iнструменти,прилади, iнвентар (меблi) 4
Машини та обладнання для ЕВМ, iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї 2
Iншi основнi засоби 12
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.

Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi
прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю),
включаються до звiту про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання
об’єкту.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку
вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Невстановлене обладнання
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане СК, але ще не введене в
експлуатацiю. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
Оренда
Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i
вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна
оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють
СК класифiкувати оренду як фiнансову, є наступними: якщо строк оренди перевищує 75%
очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних
орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу.
СК може укласти угоду, яка не має юридичної форми оренди, але передає право на використання
активу в обмiн на платiж або кiлька платежiв. Визначення того, чи є угода орендою, або чи
мiстить вона ознаки оренди, базується на аналiзi сутностi угоди та вимагає такої оцiнки: (а) чи
залежить її виконання вiд використання конкретного активу, i (б) чи переходить право
користування активом.
СК як орендар
Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за
меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд
зменшення корисностi. Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку
корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обґрунтована впевненiсть у тому, що до
СК перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом
коротшого з таких перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди.
Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного
методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. Вигоди та премiї, отриманi вiд укладання
угод операцiйної оренди, також амортизуються на пiдставi лiнiйного методу протягом усього
строку оренди. Передплаченi оренднi платежi, здiйсненi на початку операцiйної оренди або
придбання орендованої власностi, амортизуються протягом усього строку оренди вiдповiдно до
наданих вигод i вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого
активу. Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони
були понесенi. Витрати на позики мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi
компанiєю у зв’язку з залученням позикових коштiв.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання
нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи, виробленi усерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на
розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за
звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом

усього строку їх корисного використання. Для нематерiальних активiв, строк корисного
використання яких неможливо визначити, визнається строк використання як невизначений.
Амортизацiя на нематерiальнi активи з невизначеним строком використання не нараховується
Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються
принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного
використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Програмнi забезпечення 2
Iншi нематерiальнi активи 2
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж
чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнаються у звiтi про
сукупний дохiд як iншi витрати.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
На кожну звiтну дату СК визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо
такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення
корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана
вартiсть активу – це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що
генерує грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу.
Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли
актив не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень,
генерованих iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує
його вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до
вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки
дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову
вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за
вирахуванням витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi
неможливостi визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi
розрахунки пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками
справедливої вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у звiтi
про сукупний дохiд.
Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка
генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших
активiв або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi СК, керiвництво
визначило, що СК має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усю
мережу Компанiї.
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення
корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться
розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi
сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для
визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення
корисностi. Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi
активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за
вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення
корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля
сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової
вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом
строку його корисного використання.
Фiнансовi активи
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї,
iнвестицiйнi сертифiкати та внески до Статутних фондiв iнших Товариств.. Пiсля первiсного
визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої
вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з

вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення
корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде
припинено.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для
продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку
чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за
собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання згiдно з МСБО (IAS)39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi
зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування.
Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань СК присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у
випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями.
Фiнансовi зобов’язання СК включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також
кредити i позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а
також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про
сукупний дохiд у складi фiнансових витрат.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках
на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв
(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без
вирахування витрат за угодою. Фiнансовi iнструменти, для яких вiдсутнiй активний ринок,
справедлива вартiсть визначається шляхом застосування належної методики оцiнки. Такi
методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй
основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз
дисконтованих грошових потокiв, або iншi моделi оцiнки, як це передбачено МСБО (IAS)9.
Товариство оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та
iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. При
проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: аналiз дебiторської
заборгованостi по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi за термiнами,
фiнансове становище клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому.
В окремих випадках, на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, Товариство може
прийняти нескасовне рiшення подавати iншому сукупному доходi змiни справедливої вартостi в
iнструмент капiталу, який не утримується для торгiвлi. Суми, наведенi i iншому сукупному
доходi, у подальшому не переносяться у прибуток або збиток. Однак Товариство може
переносити кумулятивний прибуток або збиток у межах власного капiталу
Вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi ТОВ «Фiнансова компанiя «Факторинг Про»
станом на 31.12.2017 р., яка виникла у 2016 р. за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв булi
оцiнена як 5%, справедлива вартiсть такого фiнансового iнструменту зменшена на 95% (117241,1
тис. грн) та вiдображена: змiна в сумi 16000 тис грн. вiдображена у резервному капiталi, змiна в
сумi 101241,1 тис. грн за рахунок нерозподiленого прибутку.

Амортизована вартiсть фiнансових iнструментiв
Амортизована вартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки за
вирахуванням резерву на зменшення корисностi та виплат або зниження основної суми
заборгованостi. У розрахунку враховуються будь-якi премiї або дисконти при придбаннi активу, а
також витрати та виплати за угодою, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
СК визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи
фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового
активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки
зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного
визнання активу («у випадку виникнення збиткiв»), i такий випадок виникнення збиткiв впливає
на очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi
можуть бути вiрогiдно визначеними.
Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або
група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi
сплати
вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних
умовах, якi корелюють зi збитками.
Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Група спочатку проводить окрему
оцiнку iснування об’єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових
активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. У випадку,
якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається
вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв
оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються
окремо на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися
збиток вiд зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй
основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових
активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних
кредитних збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових
потокiв дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом.
Якщо iнструмент має плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення
збиткiв вiд зменшення корисностi буде поточна
ефективна процентна ставка.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування резерву сумнiвних боргiв, а сума
збитку визнається в звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи продовжують
нараховуватися на зменшену балансову вартiсть на основi первiсної ефективної процентної
ставки за активом.
Кредити та торгова дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли
немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом, а все забезпечення було
реалiзоване або передане СК. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення
корисностi знижується або збiльшується в зв‘язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку
вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується
або зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання вартостi
фiнансового iнструмента згодом вiдшкодовується, сума вiдшкодування визнається у звiтi про
сукупний дохiд.
В окремих випадках, на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, Товариство може
прийняти нескасовне рiшення подавати iншому сукупному доходi змiни справедливої вартостi в
iнструмент капiталу, який не утримується для торгiвлi. Суми, наведенi i iншому сукупному

доходi, у подальшому не переносяться у прибуток або збиток. Однак Товариство може
переносити кумулятивний прибуток або збиток у межах власного капiталу
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи
подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
• минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
• СК передала свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов’язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без
iстотної затримки за «транзитною» угодою; i або (a) Група передала практично всi ризики та
вигоди вiд активу, або
(б) СК не передала, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але
передала контроль над цим активом.
Якщо СК передала свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або заключила
«транзитну» угоду, i при цьому не передала, але i не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i
вигiд вiд активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається в тiй мiрi, в
якiй Група продовжує свою участь у активi.
У цьому випадку СК також визнає вiдповiдне зобов’язання. Переданий актив i вiдповiдне
зобов’язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов’язання, збереженi СК.
Подальша участь СК в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за
меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою
компенсацiї, яка може бути пред’явлена СК до сплати.
Фiнансовi зобов’язання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання
або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови
iснуючого зобов’язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання
первiсного зобов’язання та визнанням нового зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в
балансовiй вартостi зобов’язань у звiтi про прибутки та збитки.
Виплати працiвникам
СК здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють
протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як
витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Облiк операцiй по заробiтнiй платi вiдповiдає чинному законодавству. Заборгованостi по виплатi
заробiтної плати не встановлено. Розрахунки за ЄСВ та по податках здiйснюються своєчасно.
Середня заробiтна плата по пiдприємству складає – 3.7 тис. грн. мiсяць.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за
сумою, очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, – це
ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
• вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу
або зобов’язання, в ходi угоди, що не є об’єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не
впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
• стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї,

якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна
iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими
рiзницями, що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими
збитками, у тiй мiрi, в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний
прибуток, проти якого можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню,
невикористанi податковi збитки, крiм випадкiв, коли:
• вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає
вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов’язання, яке виникло не
внаслiдок об’єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на
бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
• стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов’язанi з iнвестицiями в
асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна
iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i
Компанiя матиме оподатковуваний
прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить
використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй
мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, якi
застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на
пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку,
також не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються
вiдповiдно до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або
безпосередньо в капiталi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання залiковуються один проти
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов’язань, i
вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового
органу.
Податок на додану вартiсть
СК не є платником податку на додану вартiсть.
Поточна/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов’язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення),
або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi
активи (зобов’язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються
виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi
витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi
депозити. Лiмiт каси СК встановлений у розмiрi 50000,00 грн.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому СК має юридичнi або добровiльно
взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде
потрiбний вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму
зобов’язання можна достовiрно визначити. Якщо СК планує одержати вiдшкодування деякої
частини або всiх резервiв, наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як
окремий актив, але тiльки в тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтуються за

поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для
конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом
визнається як фiнансовi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження
економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, i при цьому
сума таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання
пiдлягає розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою
економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
товарiв, що будуть проданi окремо. Запаси, що будуть проданi в рамках операцiї з декiлькома
компонентами та вiд яких СК очiкує одержати чистий дохiд, оцiнюються за собiвартiстю, навiть
якщо вартiсть реалiзацiї запасiв нижча за собiвартiсть.Собiвартiсть визначається за методом
ФIФО.
Подiї пiсля звiтної дати
Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан СК на звiтну
дату (коригуючi подiї), вiдображенi в фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати,
якi не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є
суттєвими.
Аналiз достатностi страхових резервiв
Вiдповiдно до п. 15 МСФЗ (IFRS) 4 «страховик повинен на кiнець кожного звiтного перiоду
оцiнювати, чи є його визнанi страховi зобов'язання адекватними, використовуючи поточнi оцiнки
майбутнiх потокiв грошових коштiв за своїми договорами страхування. Якщо така оцiнка
покаже, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань (за вирахуванням пов'язаних з ними
вiдкладених витрат на придбання та нематерiальних активiв, подiбних тим, якi описуються в
пунктах 31 i 32 МСФЗ (IFRS)) неадекватна в свiтлi розрахункових майбутнiх грошових потокiв,
то всю вiдсутню суму слiд визнати в повному обсязi в складi прибутку або збитку ».
СК не визнає як зобов’язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат,
якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець
звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi).
Станом на 31.12.2017 р. було проведено перевiрку адекватностi страхових зобов’язань, яка була
здiйснена актуарiєм Зубченко В.П. (Свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до
осiб, якi можуть займатися актуарними розрахунками № 01-027 вiд 24.10.2017 р.)

Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть за 24 видами добровiльного та обов’язкового
страхування:
1. у формi добровiльного:
-страхування вiд нещасного випадку;
-медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
-страхування здоров’я на випадок хвороби;
-страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
-страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу);
-страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
-страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу));
-страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi

власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника));
-страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту);
-страхування фiнансових ризикiв;
-страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту);
-страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника);
-страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй;
-страхування iнвестицiй;
-страхування медичних витрат;
-страхування сiльськогосподарської продукцiї.
2.у формi обов’язкового:
-медичне страхування;
-особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях,
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд);
-особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
-страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв;
-страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру;
-страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;
-страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї;
-страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження
або псування.
Ринком збуту послуг страхування є територiя України. Споживачами послуг страхування
Товариства є фiзичнi та юридичнi особи. Методом продажу послуг товариства iз страхування є
пiдписання прямих договорiв страхування та/або перестрахування безпосередньо iз
споживачами.
Основними ризиками в дiяльностi Товариства є полiтична та економiчна нестабiльнiсть, змiни
законодавства та оподаткування, iнфляцiйнi процеси в економiцi України. Для зменшення
ризикiв, захисту своєї дiяльностi Товариство пiдвищує якiсть послуг, що надаються, проводить
постiйний пошук нових клiєнтiв. Канали збуту й методи продажу, якi використовує Товариство:
варiювання цiнової полiтики, розширення рекламних заходiв щодо послуг емiтента. Товариство
не займається виробничою дiяльнiстю, тому iнформацiя щодо джерел сировини, їх доступнiсть та
динамiки цiн, особливостей стану розвитку галузi виробництва, кiлькостi постачальникiв за
основними видами сировини та матерiалiв, що займають бiльше 10% у загальному обсязi
постачання, вiдсутня. Товариство не впроваджувало у звiтному перiодi нових технологiй та
нових товарiв. Становище Товариства на ринку страхових послуг стабiльне. Конкуренцiя наявна
у зв'язку iз розширенням ринку у сферi дiяльностi емiтента.
Пiдприємство не здiйснює планування значних iнвестицiй або придбань, пов’язаних з власною
господарською дiяльнiстю, у зв’язку з нестабiльною полiтичною та економiчною ситуацiєю в
країнi.
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого
органу, афiлiйованими особами в 2017 роцi не проводилися. Правочини мiж емiтентом або його
дочiрнiми/залежними пiдприємствами, вiдокремленими пiдроздiлами з одного боку, i власниками

iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу з iншого боку в 2017
роцi не укладалися.
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв включає в себе
вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики
капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної
залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного
використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо
капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх
залишкова балансова вартiсть включається до складу операцiйного прибутку (збитку) як збиток
вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання є
суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з
експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного
активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання
вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будинки i споруди 50
Транспортнi засоби 10
Iнструменти,прилади, iнвентар (меблi) 4
Машини та обладнання для ЕВМ, iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї 2
Iншi основнi засоби 12
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi
прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю),
включаються до звiту про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання
об’єкту.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку
вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Основнi засоби
Споруди Земельнi дiлянки Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi
засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть на 31.12.2016 58 4000 1613 356 357 518 6902
Первiсна вартiсть на 31.12.2017 4734 4000 1782 600 990 592 12698
Накопичена амортизацiя
Споруди Земельнi дiлянки Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi
засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
На 31.12.2016 37 - 442 180 14 518 1191
Знос за рiк 68 - 293 55 31 74 521
На 31.12.2017 105 - 735 235 45 592 1712
Залишкова вартiсть
Споруди Земельнi дiлянки Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi
засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Залишкова вартiсть на 31.12.2016 21 4000 1171 176 343 - 5711
Залишкова вартiсть на 31.12.2017 4629 4000 1047 365 945 - 10986

На дiяльнiсть емiтента впливає нестабiльнiсть цiнової та економiчної полiтики держави,
зростання iндексу iнфляцiї, що приводить до зростання цiн на послуги, товари, енергоносiї та
iншi матерiали i обумовлює платоспроможнiсть контрагентiв; значний податковий тиск на
результати дiяльностi пiдприємства та фонд оплати працi; нестабiльнiсть законодавства України,
а також негативний вплив макроекономiчних процесiв на загальний стан в країнi, що в результатi
призводить до зниження дiлової активностi емiтента та його контрагентiв. Викладенi проблеми
свiдчать про достатню залежнiсть вiд законодавчих та економiчних обмежень. Вирiшення цих
проблем можливо лише у разi змiн в економiцi та податковiй полiтицi держави, а звiдси полiтичнi
та макроекономiчнi ризики Товариства тобто: полiтична нестабiльнiсть, зниження темпiв
економiчного розвитку, зростання iнфляцiї, податкове навантаження.
Протягом 2017 року до емiтентом було оплачено наступнi штрафнi занкцiї за порушення
законодавства:
- штрафна санкцiя в розмiрi 3400,00 грн. за Постановою Нацкомфiнпослуг про застосування
штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг №30/68/15-5/9П вiд
25.01.2017 (оплачено в повному обсязi);
-штрафна санкцiя в розмiрi 1700,00 грн. за Постановою Нацкомфiнпослуг про застосування
штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг №215/218/13-4/14П
вiд 23.03.2017 (оплачено в повному обсязi);
-штрафна санкцiя в розмiрi 3400,00 грн. за Постановою Нацкомфiнпослуг про застосування
штрафної санкцiї за правопорушення, вчиненi на ринку фiнансових послуг №330/488/13-6/9П вiд
30.03.2017 (оплачено в повному обсязi);
-штрафна санкцiя в розмiрi 1700,00 грн. за Постановою Нацкомфiнпослуг про застосування
штрафної санкцiї за правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг №543/892/13-6/2-П
вiд 11.05.2017 (оплачено в повному обсязi);
- штрафна санкцiя в розмiрi 1700,00 грн. за Постановою Нацкомфiнпослуг про застосування
штрафної санкцiї за правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг №644/966/13-4/14/П
вiд 02.06.2017 (оплачено в повному обсязi);
- штрафна санкцiя в розмiрi 3400,00 грн. за Постановою Нацкомфiнпослуг про застосування
штрафної санкцiї за правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг № 1053/1718/134/14/П вiд 20.09.2017р. (оплачено в повному обсязi);
- штрафна санкцiя в розмiрi 1700,00 грн. за Постановою Нацкомфiнпослуг про застосування
штрафної санкцiї за правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг № 404/288/13-4/14/П
вiд 07.04.2017р. (оплачено в повному обсязi);
-штрафна санкцiя в розмiрi 1000,00 грн. за Постановою НКЦПФР №95-ЦА-УП-Е вiд 17.03.2017р.
про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв (оплачено в повному обсязi);
- штрафна санкцiя в розмiрi 1000,00 грн. за Постановою НКЦПФР №96-ЦА-УП-Е вiд
17.03.2017р. про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв (оплачено в
повному обсязi);
- штрафна санкцiя в розмiрi 1400,00 грн. за Постановою 97-ЦА-УП-Е вiд 17.03.2017р. про
накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв (оплачено в повному обсязi)
Товариство розглядає позиковий капiтал i статутний капiтал як основнi джерела формування
капiталу.
Також Товариство може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, наданих акцiонерами,
чи шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням Товариства при управлiннi капiталом є
забезпечення здатностi продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання
прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення
фiнансування Товариства.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу Товариства та може коригувати свою

полiтику та цiлi управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях
ринку або стратегiї розвитку.
Вартiсть укладених в звiтному перiодi, але станом на кiнець звiтного перiоду ще не виконаних
договорiв страхування складає 456,1 тис. грн. Очiкуванi надходження страхових премiй за
вищенаведеними договорами страхування в 2018 роцi складає 456,1 тис. грн.
Товариством заплановано зростання обсягу надходження страхових платежiв за рахунок
розширення регiональної мережi, використання реклами та роботу з населенням. Джерелами
покриття витрат будуть доходи вiд операцiйної та господарської дiяльностi Товариства.
Також планується:
- утримати та полiпшити позицiї на ринку страхування, збiльшення частки страхових платежiв;
- залучення коштiв в результатi заключення договорiв продажу облiгацiй для досягнення мети
емiсiї облiгацiй ПРАТ СК "ДIМ СТРАХУВАННЯ";
- оптимiзацiя процесу здiйснення страхового вiдшкодування;
- розширення географiї прийнятих ризикiв;
-вдосконалення i автоматизацiя системи Асiстансу
-розширення опцiй i можливостей пiсля продажного сервiсу;
- удосконалення системи управлiння та оптимiзацiя бiзнес-процесiв;
- розвиток персоналу;
- розвиток iнформацiйних технологiй.
Довгострокова перспектива:
- увiйти до ТОП-10 найбiльших страхових компанiй України у найближчi 3 роки.
Протягом звiтного року дослiджень та розробок емiтент не проводив.
Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв
активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступає емiтент, а також судовi
справи, стороною в яких виступають посадовi особи емiтента вiдсутнi.
Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та
результатiв дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки
фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента. Аналiтична довiдка щодо iнформацiї про
результати та аналiз господарювання емiтента за останнi три роки фахiвцями емiтента не
складалася.

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

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

на кінець
періоду

5155

9677

0

0

5155

9677

20

4628

0

0

20

4628

машини та
обладнання

1135

1049

0

0

1135

1049

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

4000

4000

0

0

4000

4000

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого
призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та
споруди

0

0

0

0

0

0

машини та
обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні
засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна
нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

5155

9677

0

0

5155

9677

Найменування
основних засобів
1. Виробничого
призначення:
будівлі та
споруди

земельні ділянки

Усього

Основні засоби, всього (тис.
грн.)

Опис Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв включає в себе
вартiсть професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики
капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної
залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного
використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо
капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх
залишкова балансова вартiсть включається до складу операцiйного прибутку (збитку) як збиток
вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання є
суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з
експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного
активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання
вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будинки i споруди 50
Транспортнi засоби 10
Машини та обладнення 10
Машини та обладнання для ЕВМ, iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї 10
Iнструменти,прилади, iнвентар (меблi) 10

Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Очiкується, що залишкова вартiсть дорiвнюватиме нулю для бiльшостi активiв, крiм
транспортних засобiв, включених до складу адмiнiстративних активiв, якi СК не планує
використовувати протягом усього строку їх корисного використання.
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будьякi прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi
як рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю),
включаються до звiту про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання
об’єкту.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку
вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування
показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість
чистих активів (тис.
грн)

55161

180531

Статутний капітал
(тис. грн.)

37632

37632

Скоригований
статутний капітал (тис.
грн)

37632

37632

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй
ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Наказу Мiнiстерства фiнансiв України
№73 вiд 07.02.2013р. "Про затвердження Нацiонального положення (стандарту)
бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi".

Висновок

Вартiсть чистих активiв товариства за звiтний перiод перевищує вартiсть статутного
капiталу, що вiдповiдає вимогам п. 3 ст.155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

X

0

X

X

X

4600

X

X

X

4600

X

X

Зобов'язання за
цiнними паперами(за
облiгацiями)

20.07.2017

4000

10

28.07.2021

Зобов'язання за
цiнними паперами(за
облiгацiями)

06.10.2017

500

10

28.07.2021

Зобов'язання за
цiнними паперами(за
облiгацiями)

12.10.2017

100

10

28.07.2021

Види зобов'язань
Кредити банку
у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:
за облігаціями (за
кожним випуском):

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними
паперами (у тому числі
за похідними цінними
паперами)(за кожним
видом):

X

0

X

X

за фінансовими
інвестиціями в
корпоративні права (за
кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

24487

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

29087

X

X

Опис:

Iншi зобов’язання включають страховi резерви у сумi 18497 тис грн, що складаються з
резерву збиткiв або резерву належних витрат у сумi 8586 тис грн та резерву незароблених
премiй у сумi 9911 тис грн., та поточнi зобов’язання у сумi 5990 тис грн., що включають
поточну кредиторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги у сумi 1135 тис грн.,
поточну кредиторську заборгованiсть за розрахунками з бюджетом у сумi 1 тис. грн.,
поточну кредиторську заборгованiсть за страховою дiяльнiстю у сумi 1707 тис грн, поточнi
забезпечення у сумi 928 тис грн. та iншi поточнi зобов’язання у сумi 2219 тис грн.
Зобов'язання за цiнними паперами (облiгацiями) складають 4600 тис. грн.
В звiтному перiодi вiдбувся продаж 500 шт. облiгацiй вiдсоткових iменних згiдно з
умовами договору купiвлi-продажу №764314 вiд 06.10.2017р. Перереєстрацiя прав
власностi на облiгацiї вiдсотковi iменнi згiдно вказаного договору була здiйснена
06.10.2017р.
В звiтному перiодi вiдбувся продаж 100 шт. облiгацiй вiдсоткових iменних згiдно з
умовами договору купiвлi-продажу №764474 вiд 12.10.2017р. Перереєстрацiя прав
власностi на облiгацiї вiдсотковi iменнi згiдно вказаного договору була здiйснена
12.10.2017р.
В звiтному перiодi вiдбувся викуп емiтентом 2450 шт. облiгацiй вiдсоткових iменних згiдно
з умовами договору купiвлi-продажу №4-17 вiд 23.11.2017р. Перереєстрацiя прав власностi
на облiгацiї вiдсотковi iменнi згiдно вказаного договору була здiйснена 24.11.2017р.
В звiтному перiодi вiдбувся викуп емiтентом 3550 шт. облiгацiй вiдсоткових iменних згiдно
з умовами договору купiвлi-продажу №5-17 вiд 14.12.2017р. Перереєстрацiя прав власностi
на облiгацiї вiдсотковi iменнi згiдно вказаного договору була здiйснена 14.12.2017р.

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

Гранич
на
Найменува
сукупн
ння
а
№
Дата
уповноваже
вартіст
з/ прийняття
ного
ь
п рішення органу, що
правоч
прийняв
инів
рішення
(тис.гр
н)

1

1

2

26.04.2017

3

Загальнi
Збори
акцiонерiв

4

50000

Вартіст
ь
активів
емітент
а за
даними
останнь
ої
річної
фінансо
вої
звітнос
ті (тис.
грн)

5

217944

Співвідно
шення
граничної
сукупної
вартості
правочині
в до
вартості
Предмет
активів
правочину
емітента за
даними
останньої
річної
фінансової
звітності
(у
відсотках)

Дата розміщення
особливої
інформації в
загальнодоступні
й інформаційній
базі даних Комісії

Веб-сайт
товариства, на
якому
розміщена
інформація

6

7

8

9

22.94

будь-якi
значнi
правочини,
якi можуть
вчинятися
Товариством
протягом
2017-2018
рокiв до
дати
проведення
наступних
рiчних
Загальних
Зборiв
акцiонерiв
Товариства
у 2018 роцi

27.04.2017

https://idim.com.ua

Опис:
26 квiтня 2017 року рiчними Загальними Зборами акцiонерiв Товариства було прийняте рiшення про попереднє
надання згоди на вчинення значних правочинiв на пiдставi Протоколу рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства
№88 вiд 26.04.2017р., зокрема, затверджено та попередньо схвалено будь-якi значнi правочини, якi можуть вчинятися
Товариством протягом 2017-2018 рокiв до дати проведення наступних рiчних Загальних Зборiв акцiонерiв Товариства
у 2018 роцi, ринкова вартiсть майна або послуг за якими перевищує 25 вiдсоткiв, але менша 50 вiдсоткiв вартостi
активiв за даними останньої рiчної звiтностi Товариства на дату укладення такого правочину. Гранична сукупна
вартiсть (цiна) будь-якого значного правочину встановлюється не бiльш нiж 50 000 000.00 (п'ятдесят мiльйонiв)
гривень. Вартiсть активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 217 944 000.00 (двiстi
сiмнадцять мiльйонiв дев'ятсот сорок чотири тисячi) грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до
вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi складає 22,94 %. Загальна кiлькiсть
голосуючих акцiй становить 156798 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних
зборах становить 119504 штук, що складає 76,21% вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв. Кiлькiсть голосуючих
акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення становить 119504 штук. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що
проголосували "проти" прийняття рiшення становить 0 штук.

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення
про інформацію) у загальнодоступній інформаційній
базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

06.04.2017

07.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

26.04.2017

27.04.2017

Відомості про прийняття рішення про
попереднє надання згоди на вчинення
значних правочинів

08.09.2017

11.09.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

14.12.2017

14.12.2017

Відомості про зміну складу посадових
осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної
особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та
аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення
до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки
професійних учасників ринку цінних паперів**

ТОВ "АКФ "ГРАНТЬЕ"
21026423
65012, Україна, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15
4420 27.01.2011

0089

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого
Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
із застереженням
-

Номер та дата договору на проведення аудиту

12
20.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

20.03.2018
02.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

35000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи підприємця)

ТОВ "АКФ "Гарантье"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків фізичної особи)
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

21026423
65012, Одеська обл., мiсто Одеса,
ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА АРНАУТСЬКА,
будинок 15

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм
та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про
внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські
перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

4420 27.01.2011

0089

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості,
виданого Аудиторською палатою України
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності
Думка аудитора***
Пояснювальний параграф (у разі наявності)

01.01.2017
31.12.2017
із застереженням
-

Номер та дата договору на проведення аудиту

12
20.03.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

20.03.2018
02.04.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

02.04.2018

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

35000.00

Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА
Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської дiяльностi № 4420
юридична адреса: 65012, Україна, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15,
мiсцезнаходження головного офiсу: 65059, м. Одеса, просп. Адмiральський, 33-А,
тел./факс (0482) 32-46-99, сайт: www.grantye.сот
ЗВIТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
(АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК)
щодо аудиту фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства
«Страхова компанiя «Дiм Страхування»
станом на 31.12.2017 року
Адресат:
● управлiнський персонал, акцiонери ПрАТ «СК «Дiм Страхування»
● Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
● Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Думка iз застереженням
Аудитор провiв аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Дiм
Страхування» (ПрАТ «СК «Дiм Страхування») що складається з Балансу (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31
грудня 2017 року, та Звiту про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 рiк, звiту по рух грошових
коштiв за 2017 рiк, звiту про власний капiтал за 2017 рiк i Примiток до фiнансової звiтностi у довiльнiй формi за
2017 рiк.
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться в роздiлi Основа для думки iз
застереженням, фiнансова звiтнiсть, що додається, надає правдиву та неупереджену iнформацiю про фiнансовий
стан та грошовi потоки ПрАТ «СК «Дiм Страхування» станом на 31 грудня 2017 року, його фiнансовi результати,

рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, звiт про власний капiтал за 2017 рiк вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Основа для думки iз застереженням
Справедлива вартiсть дебiторської та кредиторської заборгованостi, а також iнвестицiй, доступних для продажу,
неможливо визначити достовiрно, оскiльки немає ринкового котирування цих активiв.
Постановою Окружного адмiнiстративного суду м. Києва вiд 05.12.2017 р. визнано протиправними та скасовано
розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, вiд
29.06.2017 р. № 2963 «Про анулювання лiцензiй на провадження страхової дiяльностi ПрАТ «Страхова компанiя
«Дiм Страхування» (постанова переглядається в апеляцiйнiй iнстанцiї).
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був
призначений пiсля дати її проведення. Однак, в товариствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй
висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Через характер облiкових записiв товариства ми не мали змоги пiдтвердити
кiлькiсть активiв та зобов’язань за допомогою iнших аудиторських процедур.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами
викладено у роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi нашого звiту. Ми є незалежними
вiдповiдно до пiдприємства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики
для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами застосованими в Українi для нашого аудиту фiнансової
звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що
отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки iз
застереженням.
Ключовi питання аудиту.
Ми визначили, що за виключенням питання, викладеного в роздiлi «Основа для думки iз застереженням» вiдсутнi
iншi ключовi питання аудиту, про якi необхiдно повiдомити в нашому звiтi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову
звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi ПрАТ «СК
«Дiм Страхування» за 2017 рiк вiдповiдно до принципiв бухгалтерського облiку вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку. Керiвництво також несе вiдповiдальнiсть за таку систему внутрiшнього
контролю, яку вiн визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить
суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.
При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за визначення здатностi
пiдприємства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи де це застосовано, питання що
стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi, як основи для
бухгалтерського облiку, окрiм випадкiв коли управлiнський персонал або планує лiквiдувати пiдприємство чи
припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.
Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового
звiтування ПрАТ «СК «Дiм Страхування».
Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi
Нашою метою є отримання обґрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть в цiлому не мiстить суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства чи помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Обґрунтована
впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв аудиту, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно iснує. Викривлення можуть бути результатом
шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як обґрунтовано очiкується,
вони можуть вплинути на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.
Виконуючи аудит, вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм
протягом всього завдання з аудиту. Окрiм того, ми:
● Iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки,
розробляємо та виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, та отримуємо аудиторськi докази, що є
достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого
викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може
включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, невiрнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього
контролю.
● Отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських
процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього
контролю.
● Оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обґрунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних
розкриттiв iнформацiї, зроблених керiвництвом.
● Доходимо висновку щодо використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi, як
основи для бухгалтерського облiку та на основi отриманих аудиторських доказiв, доходимо висновку чи є суттєва
невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть пiдприємства продовжувати
безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо такої суттєвої невизначеностi ми повиннi привернути
увагу в своєму Звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансової звiтностi або, якщо такi розкриття
iнформацiї є неналежним, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ґрунтуються на аудиторських доказах,

отриманих до дати нашого Звiту аудитора. Тим не менш, майбутнi подiї або умови можуть примусити пiдприємство
припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
● Оцiнюємо зазначене подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi вiдповiдно з розкриттям iнформацiї, а також
те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що лежать в основi її складання, так, щоб досягти достовiрного
вiдображення.
Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час
проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, виявленi пiд час аудиту, включаючи будь якi суттєвi недолiки
системи внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали доречнi етичнi
вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їх про всi зв’язки та iншi питання, якi могли б обґрунтовано вважатись
такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних засобiв.
Iнша iнформацiя
Пiд час аудиту фiнансової звiтностi було придiлено увагу питанням, якi розглядались в контекстi нашого аудиту
фiнансової звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi думки щодо неї.
ПрАТ «СК «Дiм Страхування» є учасником ринку фiнансових послуг України, фiнансовою установою, яка надає
послуги iз обов’язкових та добровiльних видiв страхування, iнших, нiж страхування життя. Страхова компанiя є
членом Моторного (транспортного) страхового бюро.
Аудитор при складаннi звiту звернув особливу увагу на iнформацiю щодо наступного:
- активи товариства оцiненi за справедливою вартiстю;
- зобов’язання визначенi на кiнець звiтного перiоду в сумi 9662 тис. грн.;
- державнi облiгацiї станом на 31.12.2017 р. облiковуються в сумi 3565 тис. грн.
- активiв на окупованих територiях немає;
- первiсна вартiсть нематерiальних активiв становить 7647 тис. грн.;
- дебiторська заборгованiсть за фiнансовими операцiями становить 585 тис. грн., (в т.ч. нарахування вiдсоткiв за
облiгацiями);
- субординований борг не залучався;
- iншi доходи становлять 17246 тис. грн.
- у звiтностi «токсичних активiв» немає.
Iнформацiя щодо рiчних звiтних даних
У ходi аудиту фiнансової звiтностi ПрАТ «СК «Дiм Страхування» за 2017 рiк, нами була розглянута iнша
iнформацiя, а саме звiтнi данi страховика Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Дiм
Страхування», який подається в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг за 2017 рiк у складi:
- Загальнi вiдомостi про страховика,
- Реквiзити,
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 31.12.2017 р.
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2017 р.
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2017 р.
- Звiт про власний капiтал за 2017 р.
- Звiт про доходи та витрати страховика,
- Показники дiяльностi iз страхування життя,
- Показники дiяльностi з видiв добровiльного страхування, iнших, нiж страхування життя,
- Показники дiяльностi з видiв обов’язкового страхування,
- Пояснення щодо операцiй перестрахування,
- Умови забезпечення платоспроможностi страховика,
- Пояснення щодо припинення договорiв страхування,
- Звiт про страховi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика,
- Декларацiя,
- Фiлiї,
- Пояснювальна записка до звiтних даних страховика,
- Форма для надання страховиком iнформацiї щодо ключових ризикiв та результатiв проведеного стрес-тестування
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi,
- Звiт про корпоративне управлiння за 2017 р.,
з метою iдентифiкацiї суттєвих невiдповiдностей, якщо вони є, з перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю.
У ходi розгляду наданої нам iнформацiї, ми не знайшли суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю ПрАТ
«СК «Дiм Страхування» та звiтом, який подається в Нацiональну комiсiю, що здiйснює державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг за 2017 рiк, не встановили суттєвих викривлень якi б могли вплинути на фiнансову
звiтнiсть.
Прийнятi керiвництвом ПрАТ «СК «Дiм Страхування» облiковi полiтики та оцiнки не мають суттєвих
невiдповiдностей стосовно вимог дiючого законодавства про бухгалтерський облiк та вимог МСФЗ.
Аудитори не встановили невiдповiдностi в звiтних даних страховика iнформацiї про забезпечення
платоспроможностi страховика, а також не було встановлено загроз припинення дiяльностi протягом найближчих 12
мiсяцiв.

Розмiр статутного капiталу страхової компанiї на протязi 2017 року не змiнювався. Розмiр чистих активiв, на
31.12.2017 року складає 55161 тис. грн. та перевищує зареєстрований статутний капiтал який складає 37632 тис. грн.
на 17529 тис. грн.
Страховик дотримується умов забезпечення платоспроможностi вiдповiдно до вимог статтi 30 Закону України «Про
страхування», Закону України «Про обов’язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв
наземних транспортних засобiв» на будь-яку дату, має перевищення фактичного запасу платоспроможностi (неттоактивiв) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi бiльше нiж на 25 %, станом на 31.12.2016 р.
перевищення складає 35738,8 тис. грн. та є бiльшим нiж 25 % та бiльшим за 1 млн. євро, станом на 31.12.17 р.
перевищення складає 1067 тис. євро.
Товариство станом на 31.12.2017 року здiйснило оцiнку адекватностi страхових зобов’язань у виглядi резерву
незароблених премiй та резерву заявлених, але не виплачених збиткiв, використовуючи для цього поточнi оцiнки
майбутнiх рухiв грошових коштiв за договорами страхування. Розрахунок страхових резервiв в 2017 роцi
здiйснювався на будь-яку звiтну дату вiдповiдно до ст. 31 Закону України «Про страхування» вiд 07.03.1996р. №
85/96-ВР.
Облiк договорiв страхування i вимог (заяв) страхувальникiв щодо страхових виплат, який дозволяє страховику
дотримуватись вимог достатностi формування резервiв збиткiв ведеться належно згiдно вимог ч. II Закону України
«Про страхування» вiд 07.03.1996р. № 85/96-ВР.
Резерви страховика – складаються виключно з технiчних резервiв у загальнiй сумi 18496,7 тис. грн., якi представленi
резервами незароблених премiй 9911 тис. грн., резервами заявлених, але не виплачених збиткiв 2396,7 тис. грн.,
резервами збиткiв, якi виникли, але не заявленi 6189,0 тис. грн.
Сформованi товариством станом на 31.12.2017 р. страховi резерви розмiщенi визначеними категорiями прийнятих
активiв у повному обсязi та дотримано норматив достатностi активiв.
Iнших показникiв i вимог, що обмежують ризики за операцiями з фiнансовими активами не було.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
В ПрАТ «СК «Дiм Страхування» була створена система по управлiнням управлiння ризиками, згiдно Вимог,
затверджених Розпорядженням Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг вiд 4 лютого 2014 р. № 295.
Згiдно Вимог що до регулярного проведення стрес-тестування, та розкриття iнформацiї щодо ключових ризикiв та
результатiв проведених стрес-тестiв, затверджених розпорядженням Нацкомфiнпослуг, вiд 13 лютого 2014 р. № 484,
керiвництво на протязi 2017 року регулярно проводило стрес-тестування, на основi проведених стрес-тестiв
проводилось розкриття iнформацiї що отриманих результатiв та до ключових ризикiв, згiдно вимог встановлених
комiсiєю.
Результат проведеного стрес-тестування: ПрАТ «СК «Дiм Страхування» було проведено стрес-тестування щодо
ключових ризикiв станом на 31.12.2017 р. За результатами проведеного стрес-тестування можна зробити висновок,
що деякi стресовi подiї мають незначний вплив на нетто-активи компанiї.
Зменшення впливу ризикiв, до яких компанiя бiльш чутлива, шляхом збiльшення нетто-активiв за рахунок
зменшення поточних зобов’язань в структурi активiв компанiї.
Вiдповiдно до п. 18 Постанови КМУ № 913 вiд 07.12.2016 р. анкета керiвника та головного бухгалтера фiнансової
установи подається до Нацкомфiнпослуг у випадку подання заяви на отримання лiцензiї. Голова правлiння та
головний бухгалтер страховика були призначенi на посади до набрання законної сили Постанови. Дiлова репутацiя
цих посадових осiб була перевiрена страховиком у вiдповiдностi до Розпорядження Держфiнпослуг № 1590 вiд
13.07.2004 р., яким не передбачено надання на адресу Нацкомфiнпослуг анкет керiвника та головного бухгалтера
щодо їх дiлової репутацiї. Вiдповiдно до положень ст. 58 Конституцiї України закони та iншi нормативно-правовi
акти не мають зворотної дiї в часi, тобто подання анкети керiвника та головного бухгалтера має застосовуватися до
керiвникiв та головних бухгалтерiв, яких призначено на посади пiсля набрання чинностi Постанови КМУ № 913 вiд
07.12.2016 р.
На виконання вимог Постанови Кабiнету Мiнiстрiв № 913 вiд 07.12.2016 р. ФОП Ананьєв Є. О. (сертифiкат АЕ №
003741) виконав обстеження нежитлового примiщення за адресою: м. Днiпро, вул. Короленка, 21, на предмет
доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших маломобiльних груп населення вiдповiдно до ДБН В.2.2-17:2006
«Доступнiсть будинкiв i споруд для маломобiльних груп населення». За висновками експерта з технiчного
обстеження будiвель i споруд станом на 07.11.2017 р. встановлено можливiсть доступу для осiб з iнвалiднiстю та
iнших маломобiльних груп населення до нежитлового примiщення ПрАТ «СК «Дiм Страхування».
Страхова компанiя «Дiм Страхування» розташована на 1 поверсi будiвлi з виходом безпосередньо на вулицю. При
входi розмiщена кнопка виклику, за необхiдностi буде надана допомога людям з обмеженими можливостями.
Станом на 31.12.2017 р. було проведено перевiрку адекватностi страхових зобов’язань, яка була здiйснена актуарiєм
Зубченко В. П. (Свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до осiб, якi можуть займатися актуарними
розрахунками № 01-027 вiд 24.10.2017 р.)
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРА ТА АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ
Повне найменування АУДИТОРСЬКО - КОНСАЛТИНГОВА ФIРМА «ГРАНТЬЕ» у виглядi ТОВ
Код ЄДРПОУ 21026423
Мiсцезнаходження 65012, м. Одеса, вул. Велика Арнаутська, 15

Дата державної реєстрацiї 23 травня 1995 року
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення в реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв, якi надають аудиторськi
послуги № 4420 Рiшення Аудиторської палати України вiд 27.01.2011 р. за № 227/3.1
Свiдоцтво Нацкомфiнпослуг про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть проводити
аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 0089 вiд 26.12.2013 р. чинно до 26.11.2020 р.
Свiдоцтво про вiдповiднiсть системи контролю якостi № 0677, рiшення АПУ вiд 23.02.2017 № 339/3 чинне до
31.12.2022 року
ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО УМОВИ ДОГОВОРУ ТА АУДИТОРСЬКУ ПЕРЕВIРКУ
Аудиторська перевiрка проводилася згiдно договору № 12 вiд 20 березня 2018 року.
Перiод, яким охоплено проведення аудиту: ПрАТ «СК «Дiм Страхування» проведено за перiод з 01 сiчня 2017 року
по 31 грудня 2017 року.
Дата початку та дата закiнчення аудиту: ПрАТ «СК «Дiм Страхування» заключило договiр на здiйснення аудиту
звiтностi та перевiрялося аудиторами з 20 березня 2018 року по 02 квiтня 2018 року.
Партнером завдання з аудиту,
результатом якого є цей звiт
незалежного аудитора, є аудитор _____________________________ Шейко О. М.
(сертифiкат аудитора № 001723)
Директор, аудитор
АКФ «ГРАНТЬЕ» _____________________________ Пархоменко О.С.
(сертифiкат аудитора серiя А № 006098)
65012, м. Одеса,
вул. Велика Арнаутська, 15
02 квiтня 2018 року
* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний
контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2015

2

1

3

2014

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для
участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах
останнього разу?
Так

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

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

Ні

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх
непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

-

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

2

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

самооцiнка не проводилася

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

6

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

у складi наглядової ради комiтети
не створено

Інші (запишіть)

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного
товариства?
Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги
Інше (запишіть): -

X
X

Ні

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі
своїми правами та обов'язками?
Так
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

Ні

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової
ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

-

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

так, введено
посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?
Не належить
Загальні
до
Наглядова Виконавчий
збори
компетенції
рада
орган
акціонерів
жодного
органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про службу
вутрiшнього аудит (контролю)
товариства

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Ні

Так

Так

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

Ні

Так

Ні

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх
проведення

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди
посадових осіб акціонерного
товариства

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох
років? (так/ні) Так
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

у зв язку з господарською
необхiднiстю

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Ні

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

-

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

Ні

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

-

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)
Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Так
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: 22.01.2016 ; яким органом управління
прийнятий: Загальнi Збори акцiонерiв Товариства
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його
оприлюднено: Iнформацiю оприлюднено на власному веб сайтi https://idim.com.ua
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодекс корпоративного управлiння розмiщено на сайтi https://idim.com.ua. Впродовж звiтного
перiоду вiдсутнi факти недотримання чи вiдхилення вiд Кодексу корпоративного управлiння.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Товариство створене з метою отримання прибутку вiд ведення господарської дiяльностi у сферi
страхування. Предметом безпосередньої дiяльностi Товариства є страхування, перестрахування i
фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх
управлiнням.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
В структурi власностi Товариства вiдсутнi власники iстотної участi (кожен акцiонер володiє менше
10% статутного капiталу Товариства). Змiна складу власникiв iстотної участi протягом 2017 року
не вiдбувалась.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради
та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу страховика внутрiшнiх правил,
що призвело до заподiяння шкоди страховику або споживачам фiнансових послуг вiдсутнi. Пiд час
перебування у складi виконавчого органу або наглядової ради зазначених у звiтi осiб, факти
невиконання фiнансових зобов'язань, неплатоспроможностi Товариства та факти застосування
санкцiй з боку Нацкомфiнпослуг до Товариства не встановленi. Санкцiї з боку Нацкомфiнпослуг
особисто до членiв наглядової ради та виконавчого органу страховика не застосовувались.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.

Постанова Нацкомфiнпослуг про застосування штрафної санкцiї за правопорушення , вчиненi на
ринку фiнансових послуг №30/68/15-5/9П вiд 25.01.2017 оплачено в повному обсязi
Розпорядження Нацкомфiнпослуг про застосування заходу впливу №173 вiд 31.01.2017р. виконано
в повному обсязi Постанова Нацкомфiнпослуг про застосування штрафної санкцiї за
правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг №215/218/13-4/14П вiд 23.03.2017
оплачено в повному обсязi Постанова Нацкомфiнпослуг про застосування штрафної санкцiї за
правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг №330/488/13-6/9П вiд 30.03.2017 оплачено
в повному обсязi Постанова Нацкомфiнпослуг про застосування штрафної санкцiї за
правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг №543/892/13-6/2-П вiд 11.05.2017 оплачено
в повному обсязi Розпорядження Нацкомфiнпослуг про застосування заходу впливу №1011 вiд
11.04.2017р. виконано в повному обсязi Постанова Нацкомфiнпослуг про застосування штрафної
санкцiї за правопорушення , вчиненi на ринку фiнансових послуг №644/966/13-4/14/П вiд
02.06.2017 оплачено в повному обсязi Розпорядження Нацкомфiнпослуг про усунення
правопорушення №1337 вiд 28.04.2017р. (оскаржується в судi) Розпорядження про анулювання
лiцензiй №2963 вiд 29.06.2017р. (оскаржується в судi) Розпорядження Нацкомфiнпослуг про
застосування заходу впливу №3493 вiд 15.08.2017р. виконано в повному обсязi Розпорядження
Нацкомфiнпослуг про застосування заходу впливу №255 вiд 14.02.2017р. (виконано в повному
обсязi) Постанова Нацкомфiнпослуг про застосування штрафної санкцiї за правопорушення ,
вчиненi на ринку фiнансових послуг № 404/288/13-4/14/П вiд 07.04.2017р. оплачено в повному
обсязi Постанова Нацкомфiнпослуг про застосування штрафної санкцiї за правопорушення ,
вчиненi на ринку фiнансових послуг № 1053/1718/13-4/14/П вiд 20.09.2017р. оплачено в повному
обсязi Постанова НКЦПФР № № 95-ЦА-УП-Е вiд 17.03.2017р. про накладення санкцiї за
правопорушення на ринку цiнних паперiв - виконано в повному обсязi Постанова НКЦПФР № №
96-ЦА-УП-Е вiд 17.03.2017р. про накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв
- виконано в повному обсязi Постанова НКЦПФР № № 97-ЦА-УП-Е вiд 17.03.2017р. про
накладення санкцiї за правопорушення на ринку цiнних паперiв - виконано в повному обсязi
Заходи впливу до членiв наглядової ради та виконавчого органу протягом звiтного перiоду не
застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Система управлiння ризиками Товариства була затверджена Наказом №50 вiд 27.06.2014 року та
мiстить управлiння наступними ризиками: 1. Андеррайтинговий ризик: ризик недостатностi
премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв
при настаннi страхових випадкiв; катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв
настання надзвичайних подiй та оцiнок їх наслiдкiв. ризик страхування здоров'я - ризик,
викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з обслуговуванням договорiв медичного
страхування, коливаннями частоти i ступеня тяжкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та
прогнозiв щодо спалаху епiдемiй. 2. Ринковий ризик, що включає: ризик iнвестицiй в акцiї - ризик,
пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв, зобов'язань та фiнансових iнструментiв страховика до
коливання ринкової вартостi акцiй; ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю
вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання вартостi позикових коштiв; валютний
ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання
курсiв обмiну валют; ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань
страховика до коливання рiзницi в доходностi мiж облiгацiями пiдприємств та державних
облiгацiй з тим самим (або близьким) термiном до погашення; майновий ризик - ризик, пов'язаний
iз чутливiстю вартостi активiв та зобов'язань страховика до коливання ринкових цiн на
нерухомiсть; ризик ринкової концентрацiї - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю
портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох емiтентiв цiнних паперiв на
стан активiв; 3. Ризик дефолту контрагента - ризик неспроможностi контрагента (перестраховика,
боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком; 4. Операцiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховика, що виникає через
недолiки управлiння, процесiв оброблення iнформацiї, контрольованостi, безперервностi роботи,

надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дiї персоналу. 5. Ризик учасника
фiнансової групи- ризик негативного впливу на фiнансовий стан страховика-учасника фiнансової
групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого учасника групи, до складу якої входить
страховик. Основними принципами управлiння ризиками Товариствi є: - Керiвництво Компанiї
вiдповiдальне за Стратегiю управлiння ризиками - Iснування незалежного пiдроздiлу з управлiння
ризиками без прямої вiдповiдальностi за досягнення прибутку Компанiї - Чiтке визначення
органiзацiйної структури та процесiв управлiння ризиками - Пошук кiлькiсних величин, якими
може характеризуватися управлiння ризиками - Концентрацiя на ключових ризиках - Оперативне
реагування на новi ризики - Аналiз усiх напрямкiв дiяльностi компанiї - Розробка системи лiмiтiв
- Постiйний та ефективний монiторинг - Контроль Компанiєю дiяльностi пiдроздiлу з управлiння
ризиками
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Система внутрiшнього аудиту (контролю) здiйснюється вiдповiдно до Положення про службу
внутрiшнього аудиту (контролю) ПрАТ «СК «ДIМ СТРАХУВАННЯ» затвердженого рiшенням
Наглядової ради Протокол № 3/05-15 вiд 20 травня 2015 р. Порушень ведення бухгалтерського
облiку внутрiшнiм аудитом не виявлено.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений
у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Товариства, не
вiдбувалось.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi Товариства, не
вiдбувалось. Оцiнка активiв не проводилась.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи
iншого об'єднання, протягом 2017 року не здiйснювалися.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Розпорядження Держфiнпослуг № 5204 вiд 27.12.2005 р. «Про затвердження Методичних
рекомендацiй щодо формату аудиторського висновку за наслiдками проведення аудиту рiчної
фiнансової звiтностi та рiчних звiтних даних страховика».
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДIТОРСЬКО-КОНСАЛТIНГОВА
ФIРМА "ГРАНТЬЕ" мiсцезнаходження: 65012, Одеська обл., мiсто Одеса, вул. Велика Арнаутська,
буд. 15 ; Код за ЄДРПОУ 21026423
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
загальний стаж аудиторської дiяльностi – 21 рiк;

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
надає послуги Товариству 2 роки;
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
iншi послуги не надавалися
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора не було;
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
№ п/п Найменування аудиторської фiрми Рiк 1.ТОВ "АУДIТОРСЬКО-КОНСАЛТIНГОВА ФIРМА
"ГРАНТЬЕ" 2016-2017 2. ТОВ «Днiпровська аудиторська група» 2014-2015 3. Приватна
аудиторська фiрма "Аудит-профi" 2013
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
До аудитора Аудиторською палатою України протягом року стягнення не застосовувались. Фактiв
подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським висновком,
не виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
розгляд скарг в Товариства вiдбувається у вiдповiдностi до чинного законодавства України
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
у випадку надходження скарг така особа визначається керiвником Товариства
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
за звiтний рiк фiнансовою установою отримано 8 скарг стосовно надання фiнансових послуг
(виплати страхового вiдшкодування), задоволено всi скарги
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Товариство здiйснює своє право регресної вимоги шляхом подачi судових позовiв до винних осiб.
Крiм того вiдповiдно до ч. 3 ст. 26 ЗУ "Про страхування" Товариство виступає в якостi вiдповiдача
за зверненнями страхувальникiв на виплату страхових вiдшкодувань. Протягом звiтного року
емiтент взяв участь в 33 судових справах (з яких по 21 справi емiтент виступав Позивачем, по 12
справах - Вiдповiдачем). Проте, у звязку iз чисельнiстю таких судових справ, в яких емiтент
виступає позивачем та вiдповiдачем надання детальнiшої iнформацiї про судовi справи вбачається
неможливим.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНIЯ
"ДIМ СТРАХУВАННЯ"

Територія

за ЄДРПОУ

21870998

за КОАТУУ 1210136900

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

65.12

75

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
Адреса

49000,м. Днiпропетровськ, вул Короленко,
21

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

5632

2332

0

первісна вартість

1001

7647

7647

0

накопичена амортизація

1002

2015

5315

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

5711

10986

0

первісна вартість

1011

6902

12698

0

знос

1012

1191

1712

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

I. Необоротні активи

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

25692

8027

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

7772

7724

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

44807

29069

0

Запаси

1100

113

179

0

Виробничі запаси

1101

113

179

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

20236

19800

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1408

1186

0

з бюджетом

1135

947

779

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

944

776

0

з нарахованих доходів

1140

3

3

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

136702

19234

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

9732

13702

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

9732

13702

0

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

3996

296

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

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

II. Оборотні активи

резервах незароблених премій

1183

3996

296

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

173137

55179

0

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

1200

0

0

0

Баланс

1300

217944

84248

0

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

37632

37632

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

16000

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

126899

17529

0

Неоплачений капітал

1425

(0)

(0)

(0)

Вилучений капітал

1430

(0)

(0)

(0)

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

180531

55161

0

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

4600

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

21067

18497

0

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

1531

0

0

0

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

1532

10648

8586

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

10419

9911

0

Пасив

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

інші страхові резерви; (на початок звітного
періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

21067

23097

0

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

116

1135

0

за розрахунками з бюджетом

1620

0

1

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

0

0

0

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

1589

1707

0

Поточні забезпечення

1660

626

928

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

14015

2219

0

Усього за розділом IІІ

1695

16346

5990

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та
групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

217944

84248

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Примітки

-

Керівник

Маленко Роман Iгоревич

Головний бухгалтер

Козакова Людмила Миколаївна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

0

0

Чисті зароблені страхові премії

2010

73890

57448

Премії підписані, валова сума

2011

112809

81126

Премії, передані у перестрахування

2012

35727

22886

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

-508

3707

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

-3700

2915

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

(0)

(0)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 42703 )

( 29403 )

Валовий:
прибуток

2090

31187

28045

збиток

2095

(0)

(0)

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

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

2062

-3804

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

2062

-3804

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1843

259

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -15671 )

( -12788 )

Витрати на збут

2150

( -16426 )

( -8273 )

Інші операційні витрати

2180

( -1329 )

( -2544 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

(0)

(0)

Стаття

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

(0)

(0)

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

1666

895

збиток

2195

(0)

(0)

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

859

1458

Інші доходи

2240

17246

171439

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -585 )

( -1171 )

Втрати від участі в капіталі

2255

(0)

(0)

Інші витрати

2270

( 170448.20 )

( 183337 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні
статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

3432

2173

збиток

2295

(0)

(0)

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-3309

-3138

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

123

35

збиток

2355

(0)

(0)

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

123

35

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

563

464

Витрати на оплату праці

2505

3290

2817

Відрахування на соціальні заходи

2510

781

629

Амортизація

2515

3821

2158

Інші операційні витрати

2520

67674

46940

Разом

2550

76129

53008

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

-

Керівник

Маленко Роман Iгоревич

Головний бухгалтер

Козакова Людмила Миколаївна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

41

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

36

5

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

1027

110

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

111778

80560

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

7870

5599

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -25150 )

( -28123 )

Праці

3105

( -2487 )

( -2354 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( -761 )

( -632 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( -3822 )

( -5896 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( -3141 )

( -2905 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

(0)

( -2 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( -681 )

( -2991 )

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Витрачання на оплату авансів

3135

( -2265 )

(0)

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

(0)

(0)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( -568 )

( -1073 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( -81525 )

( -50124 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

(0)

(0)

Інші витрачання

3190

( -4161 )

( -3257 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

13

-5185

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

28626

55800

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

563

1154

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( -17582 )

( -26691 )

необоротних активів

3260

( -6796 )

( -8645 )

Виплати за деривативами

3270

(0)

(0)

Витрачання на надання позик

3275

(0)

(0)

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

(0)

(0)

Інші платежі

3290

(0)

(0)

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

4811

21618

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

(0)

(0)

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

(0)

( -28050 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( -935 )

( -429 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

(0)

(0)

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

(0)

(0)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

(0)

(0)

Інші платежі

3390

(0)

( -12000 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

-935

-40479

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

3889

-24046

Залишок коштів на початок року

3405

9732

33778

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

81

0

Залишок коштів на кінець року

3415

13702

9732

Примітки

-

Керівник

Маленко Роман Iгоревич

Головний бухгалтер

Козакова Людмила Миколаївна

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

Підприємство

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та
інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

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

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення
позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

(0)

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

-

Керівник

Маленко Р.I.

Головний бухгалтер

Козакова Л.М.

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

Підприємство

2018 | 01 | 01

за ЄДРПОУ

21870998

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

37632

0

0

16000

126899

0

0

180531

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

-8

0

0

-8

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

37632

0

0

16000

126891

0

0

180523

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

123

0

0

123

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

0

0

0

-16000

-109485

0

0

-125485

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

-16000

-109485

0

0

-125485

Накопичені
курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний
дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

-16000

-109362

0

0

-125362

Залишок на
кінець року

4300

37632

0

0

16000

17529

0

0

55161

Примітки

-

Керівник

Маленко Роман Iгоревич

Головний бухгалтер

Козакова Людмила Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
I. Загальнi вiдомостi про органiзацiю
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «Днiпроiнмед» (далi СК) було створено та
зареєстровано вiдповiдно до законодавства України 18 листопада 1994р. В сiчнi 2016 р. вiдбулося
перейменування ПрАТ «СК «Днiпроiнмед» в ПрАТ «СК «ДIМ Страхування». Дiяльнiсть компанiїї
включає страхову справу та здiйснюється через основний офiс, що знаходиться у м. Днiпро.
Станом на 31.12.2017 р. ПрАТ «СК «ДIМ Страхування» має наступнi вiдокремленнi структурнi
пiдроздiли:
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування» у
мiстi Київ;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування» у
мiстi Запорiжжя;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування» у
мiстi Кривий Рiг;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування» у
мiстi Днiпродзержинськ;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування» у
мiстi Одеса;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування» у
мiстi Днiпропетровськ;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування» у
мiстi Миколаїв;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
Пiвденний регiон;
Представництво Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
Центральний регiон
Представництва не займаються будь-якою пiдприємницькою дiяльнiстю.
СК здiйснює страхову дiяльнiсть за 24 видами добровiльного та обов’язкового страхування:
1. у формi добровiльного:
- страхування вiд нещасного випадку;
- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я);
- страхування здоров’я на випадок хвороби;
- страхування наземного транспорту (крiм залiзничного);
- страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу);
- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
- страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу));
- страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв
наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi
власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника));
- страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту);
- страхування фiнансових ризикiв;
- страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту);
- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника);
- страхування виданих гарантiй (порук) та прийнятих гарантiй;
- страхування iнвестицiй;
- страхування медичних витрат;

- страхування сiльськогосподарської продукцiї.
1. у формi обов’язкового:
- медичне страхування;
- особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях,
що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв
добровiльних пожежних дружин (команд);
- особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi;
- страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв;
- страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до
аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру;
- страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання
негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв;
- страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї;
- страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування.
СК є асоцiйованим членом МТСБУ.
Найменування СК Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя «ДIМ Страхування»
(скорочене найменування - ПрАТ «СК "ДIМ Страхування»)
Код ЄДРПОУ 21870998
Органiзацiйно-правова форма Приватне акцiонерне товариство
№ свiдоцтва про державну реєстрацiю та дата видачi свiдоцтва (виписки з ЄДРПОУ) Дата та
номер запису в ЄДРПОУ: 18.11.1994 №12241050030002340
Орган, що видав свiдоцтво (виписку з ЄДРПОУ) ) Виконавчий комiтет Днiпропетровської мiської
ради
Дата проведення останнiх змiн в статутних документах 15.11.2012
Юридична адреса
Поштова адреса 49101 м. Днiпро, вул. Короленко, 21
49101 м. Днiпро, вул. Короленко, 21
Тел/факс 8-(056)-726-55-40
Поточний рахунок
МФО
Назва банку р/р 26505052600558 320649
ПАТ «КБ «Приватбанк»
Основнi види дiяльностi Страхова дiяльнiсть
Чисельнiсть працiвникiв 89
Лiцензiї Розпорядження № 555 вiд 15.03.2016 р. (18 лiцензiй)
Розпорядження № 708 вiд 05.04.2016 р. (3 лiцензiї)
Розпорядження № 1591 вiд 07.07.2016р. (3 лiцензiї)
Дата та термiн виплати дивiдендiв Встановлюється щорiчними загальними зборами учасникiв
СК не має дочiрнiх пiдприємств.
На 31 грудня 2016 р. учасники та вiдповiдно їх частки в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДIМ
Страхування» представленi таким чином:
ПIБ IПН Кiлькiсть акцiй, шт. % у СК
Маленко Роман Iгоревич 2913610716 15513 9,893621
Явтушенко Юрiй Олексiйович 2463520110 15513 9,893621
Шамрай Оксана Анатолiївна 3030118769 15513 9,893621
Репетiй Олена Валерiївна 3210304702 15513 9,893621
Афанасов Олег Володимирович 3045911252 6268 3,997499

Парфененко Олена Михайлiвна 3191312083 15513 9,893621
Жиденко Олена Вiкторiвна 3243210244 15513 9,893621
Сиротенко Сергiй Павлович 3013523759 15513 9,893621
Гончарова Олена Сергiївна 3231516048 10913 6,95991
Фiдзiна Тарас Валерiйович 3317517815 15513 9,893621
Руднєв Денис Юрiйович 3162616436 13946 8,8942
Масенко Олександр Миколайович
3067908939 1567 0,99937
РАЗОМ: 156798 100
На 31 грудня 2017 р. учасники та вiдповiдно їх частки в статутному капiталi ПрАТ «СК «ДIМ
Страхування» представленi таким чином:
ПIБ IПН Кiлькiсть акцiй, шт. % у СК
Маленко Роман Iгоревич 2913610716 15513 9,893621
Явтушенко Юрiй Олексiйович 2463520110 15513 9,893621
Шамрай Оксана Анатолiївна 3030118769 15513 9,893621
Репетiй Олена Валерiївна 3210304702 15513 9,893621
Афанасов Олег Володимирович 3045911252 6268 3,997499
Парфененко Олена Михайлiвна 3191312083 15513 9,893621
Жиденко Олена Вiкторiвна 3243210244 15513 9,893621
Сиротенко Сергiй Павлович 3013523759 15513 9,893621
Гончарова Олена Сергiївна 3231516048 10913 6,95991
Фiдзiна Тарас Валерiйович 3317517815 15513 9,893621
Хоменко Олена Григорiвна 3162616436 13946 9,89357
РАЗОМ: 156798 100
II. Умови функцiонування, ризики та економiчна ситуацiя в Українi
Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати деякi
особливостi, якi бiльшою мiрою властивi економiцi, що розвивається. Такi особливостi
включають, але не обмежуються низьким рiвнем лiквiдностi на ринках капiталу, вiдносно високим
рiвнем iнфляцiї та наявнiстю валютного контролю, що не дозволяє нацiональнiй валютi бути
лiквiдним засобом платежу за межами України. Стабiльнiсть економiки України в значнiй мiрi
залежатиме вiд полiтики та дiй уряду, спрямованих на реформування адмiнiстративної та правової
систем, а також економiки в цiлому. Як наслiдок, операцiям в Українi властивi ризики, не типовi
для країн iз розвинутою економiкою.
На українську економiку в пливають ринковi коливання та зниження темпiв економiчного
розвитку у свiтовiй економiцi. Свiтова фiнансова криза призвела до зниження валового
внутрiшнього продукту, нестабiльностi на ринках капiталу, суттєвого погiршення лiквiдностi в
банкiвському секторi та ускладнення умов кредитування в Українi. Незважаючи на стабiлiзацiйнi
заходи, якi вживаються урядом України з метою пiдтримки банкiвського сектору та забезпечення
лiквiдностi українських банкiв i компанiй, iснує невизначенiсть щодо можливостi доступу до
джерел капiталу, а також вартостi капiталу для СК та її контрагентiв, що може вплинути на
фiнансовий стан, результати операцiй та економiчнi перспективи СК.
В той час як керiвництво вважає, що воно вживає усiх необхiдних заходiв для пiдтримки
економiчної стабiльностi СК в умовах, що склалися, подальше погiршення ситуацiї у зазначених
вище галузях може мати негативний вплив на результати та фiнансовий стан СК, який неможливо
визначити на даний момент.
III. Основи складання фiнансової звiтностi
Ця неконсолiдована фiнансова звiтнiсть представлена у гривнях («грн»), i всi суми округленi до
найближчої тисячi, якщо не зазначено iнше.
СК веде облiковi записи вiдповiдно до правил бухгалтерського облiку та страхового законодавства
України. Неконсолiдована фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi цих облiкових записiв i
вiдповiдним чином скоригована у вiдповiднiсть з МСФЗ.
Згiдно з положеннями МСФО 1, надають першу рiчну фiнансову звiтнiсть за МСФО, в балансi

наводять iнформацiю на початок та кiнець звiтного перiоду, а також на дату переходу на
мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. У зв’язку з тiм що форма балансу затверджена
Мiнестерством фiнансiв України має тiлько показники на початок та кiнець звiтного перiоду, до
примiток додаеться баланс, який має вiдповiднi показники згiдно з вимогами МСФО 1.
Заява про вiдповiднiсть
Неконсолiдована фiнансова звiтнiсть СК була складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (МСФЗ) в редакцiї, опублiкованiй Радою з Мiжнародних стандартiв
фiнансової звiтностi (Рада з МСФЗ).
IV. Змiни в облiковiй полiтицi та перше застосування МСФЗ
Перше застосування МСФО
Фiнансова звiтнiсть складена за МСФО на дату 01.01.2012р. З метою спiвставностi даних, звiтнiсть
за 2011 рiк було трансформовано вiдповiдно до вимог МСФО. За 2013 рiк фiнансова звiтнiсть
складена за МСФО.
При першем застосуваннi МСФО на 01.01.2012, у зв’язку з тим, що резерв коливань збитковостi
згiдно з вимогами МСФЗ 4 «Страховi контракти» не визнається та не вiдображається у фiнансовiй
звiтностi як страхове зобов’язання, було зроблено корегування страхових резервiв, рiзницi, якi
виникають унаслiдок застосування вимог МСФЗ до операцiй та подiй пiд час складання балансу
на дату переходу на МСФЗ,вiдображаються у складi нерозподiленого прибутку (збитку) у розмiрi
25620 тис. грн.
Найменування показника ПСБУ МСФЗ Корегування
Нерозподiлений прибуток (збиток) 130 467 156 087 25 620
Резерви страховика 95 914 70 294 (25 620)
V. Основнi положення облiкової полiтики
Функцiональна валюта i валюта представлення
Функцiональною валютою i валютою представлення звiтностi СК є гривня.
Операцiї в iноземнiй валютi
Операцiї, деномiнованi у валютах, вiдмiнних вiд вiдповiдної функцiональної валюти (iноземнi
валюти), спочатку вiдображаються у функцiональнiй валютi за обмiнним курсом, що дiє на дату
проведення операцiї. Монетарнi активи i зобов’язання, деномiнованi в iноземних валютах,
перераховуються у функцiональну валюту за обмiнним курсом на звiтну дату. Немонетарнi статтi,
якi оцiнюються за iсторичною вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом,
що дiяв на дату проведення операцiї. Немонетарнi статтi, якi облiковуються за справедливою
вартiстю в iноземнiй валютi, перераховуються за обмiнним курсом, що дiє на дату визначення
справедливої вартостi. Прибутки та збитки, отриманi у результатi такого перерахунку, визнаються
у звiтi про сукупний дохiд.
Визнання та оцiнка доходiв
Доходи визнаються, якщо iснує висока вiрогiднiсть того, що СК отримає економiчнi вигоди, а
доходи можуть бути вiрогiдно визначенi. Доходи оцiнюються за справедливою вартiстю
винагороди, отриманої або такої, що пiдлягає отриманню, за вирахуванням знижок, бонусiв i
податкiв з продажу. Цi податки вважаються отриманими вiд iменi адмiнiстративних органiв.
Доходи, головним чином, являють собою Доходи вiд страхової дiяльностi.
Представлення
Якщо роль Компанiї в операцiї є основною, доходи визнаються на розгорнутiй основi. Це вимагає,
щоб доходи включали повну вартiсть операцiї, виставлену клiєнтовi, за вирахуванням знижок, з
вiднесенням будь-яких пов’язаних витрат на операцiйнi витрати. Якщо Компанiя виступає в ролi
агента, доходи визнаються на згорнутiй основi i являють собою зароблену маржу. Оцiнка того, чи
є Компанiя основним учасником операцiї або агентом, ґрунтується на оцiнцi сутностi операцiї,
вiдповiдальностi за надання товарiв i послуг i цiноутворення, а також потенцiйних фiнансових
ризикiв i вигiд.
Процентнi доходи
Процентнi доходи вiдображаються за ефективною процентною ставкою, що є ставкою, яка точно
дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi потоки протягом очiкуваного строку служби фiнансових
iнструментiв чи бiльш короткого перiоду (якщо таке має мiсце) до чистої балансової суми

фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. Процентнi доходи вiдображаються у складi
фiнансових доходiв у звiтi про сукупний дохiд.
Визнання та оцiнка витрат
Витрати, пов'язанi зi страхуванням
Витрати, понесенi у звязку зi страховою дiяльнiстю по мiрi їх понесення з моменту отримання
доступу до товарiв та одержання послуг, вiдносяться на витрати основної дiяльностi.
Витрати, повязанi з iнвестицiйною чи фiнансовою дiяльнiстю
Витрати не повязанi зi страхуванням, вiдносяться вiдповiдно на витрати пов'язанi з фiнансовою чи
iнвестицiйною дiяльнiстю по мiрi їх понесення iз застосуванням як прямого методу, а уразi
неможливостi розподiлу – шляхом їх пропорцiйного розподiлу.
Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди
Витрати на рекламу, маркетинг i комiсiйнi винагороди вiдносяться на витрати по мiрi їх
понесення, як описано вище. Витрати на рекламу та заходи зi стимулювання попиту визнаються у
складi витрат у той момент, коли СК або має право на доступ до товарiв, або одержує послугу.
Основнi засоби
Основнi засоби вiдображаються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченого зносу та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Вартiсть основних засобiв включає в себе вартiсть
професiйних послуг, а також, у випадку квалiфiкованих активiв витрати на позики
капiталiзуються. Знос розраховується як зменшення вартостi активiв, крiм землi, до їх оцiночної
залишкової вартостi, якщо така iснує, протягом усього очiкуваного строку корисного
використання. Нарахування зносу починається, коли активи готовi до їх цiльового використання.
Витрати на ремонт та утримування основних засобiв вiдображаються по мiрi їх понесення. Якщо
капiталiзуються новi запаснi частини, замiненi запаснi частини виводяться з експлуатацiї, i їх
залишкова балансова вартiсть включається до складу операцiйного прибутку (збитку) як збиток
вiд вибуття.
Якщо сума очiкуваних витрат iз виведення з експлуатацiї активу пiсля його використання є
суттєвою для фiнансової звiтностi, приведена вартiсть очiкуваних витрат iз виведення з
експлуатацiї активу пiсля його використання включається до первiсної вартостi вiдповiдного
активу, якщо виконуються критерiї визнання резерву.
Знос нараховується за лiнiйним методом протягом очiкуваних строкiв корисного використання
вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Будинки i споруди 50
Транспортнi засоби 10
Iнструменти,прилади, iнвентар (меблi) 4
Машини та обладнання для ЕВМ, iншi машини для автоматичної обробки iнформацiї 2
Iншi основнi засоби 12
Метод нарахування зносу, очiкуваний строк корисного використання та залишкова вартiсть
переглядаються принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Визнання об’єкту основних засобiв припиняється пiсля його вибуття або якщо не очiкується
одержання майбутнiх економiчних вигiд вiд його подальшого використання або вибуття. Будь-якi
прибутки або збитки, якi виникають у зв’язку iз припиненням визнання активу (розрахованi як
рiзниця мiж чистими надходженнями вiд вибуття активу та його балансовою вартiстю),
включаються до звiту про прибутки та збитки за рiк, в якому вiдбулось припинення визнання
об’єкту.
Знос полiпшень орендованої нерухомостi нараховується протягом усього очiкуваного строку їх
корисного використання на тiй самiй основi, що i знос власних активiв, або протягом строку
вiдповiдної оренди, якщо вiн менший за перший.
Невстановлене обладнання
Невстановлене обладнання являє собою устаткування, придбане СК, але ще не введене в
експлуатацiю. Знос на невстановлене обладнання не нараховується.
Оренда

Оренда класифiкується як фiнансова в тому випадку, коли, за умовами оренди, всi значнi ризики i
вигоди власностi передаються орендаревi. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна
оренда. Оцiнка оренди залежить вiд сутностi операцiй. Але, як правило, умови, що дозволяють СК
класифiкувати оренду як фiнансову, є наступними: якщо строк оренди перевищує 75%
очiкуваного строку корисного використання або якщо дисконтована вартiсть мiнiмальних
орендних платежiв перевищує 90% справедливої вартостi орендованого активу.
СК може укласти угоду, яка не має юридичної форми оренди, але передає право на використання
активу в обмiн на платiж або кiлька платежiв. Визначення того, чи є угода орендою, або чи мiстить
вона ознаки оренди, базується на аналiзi сутностi угоди та вимагає такої оцiнки: (а) чи залежить її
виконання вiд використання конкретного активу, i (б) чи переходить право користування активом.
СК як орендар
Основнi засоби, придбанi шляхом фiнансової оренди, капiталiзуються та вiдображаються за
меншою з двох величин: справедливою вартiстю або дисконтованою вартiстю мiнiмальних
орендних платежiв на початку оренди, за вирахуванням накопиченого зносу i збитку вiд
зменшення корисностi. Знос на орендованi активи нараховується протягом усього строку
корисного використання активу. Однак якщо вiдсутня обґрунтована впевненiсть у тому, що до СК
перейде право власностi на актив у кiнцi строку оренди, актив амортизується протягом коротшого
з таких перiодiв: строку корисного використання активу i строку оренди.
Платежi за операцiйну оренду вiдображаються у складi прибуткiв i збиткiв на пiдставi лiнiйного
методу протягом усього строку вiдповiдної оренди. Вигоди та премiї, отриманi вiд укладання угод
операцiйної оренди, також амортизуються на пiдставi лiнiйного методу протягом усього строку
оренди. Передплаченi оренднi платежi, здiйсненi на початку операцiйної оренди або придбання
орендованої власностi, амортизуються протягом усього строку оренди вiдповiдно до наданих
вигод i вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд.
Витрати на позики
Витрати на позики, безпосередньо пов’язанi з придбанням, будiвництвом або виробництвом
активу, який в силу необхiдностi вимагає тривалого перiоду часу для його пiдготовки до планового використання або до продажу, капiталiзуються як частина первiсної вартостi такого активу.
Усi iншi витрати на позики вiдносяться на витрати в тому звiтному перiодi, в якому вони були
понесенi. Витрати на позики мiстять у собi виплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi компанiєю
у зв’язку з залученням позикових коштiв.
Нематерiальнi активи
Придбанi нематерiальнi активи первiсно визнаються за собiвартiстю. Пiсля первiсного визнання
нематерiальнi активи вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї
або будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Нематерiальнi активи, виробленi усерединi компанiї, за винятком капiталiзованих витрат на
розробку, не капiталiзуються, i вiдповiднi витрати вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за
звiтний рiк, у якому вони виникли.
Нематерiальнi активи з визначеним строком корисного використання амортизуються протягом
усього строку їх корисного використання. Для нематерiальних активiв, строк корисного
використання яких неможливо визначити, визнається строк використання як невизначений.
Амортизацiя на нематерiальнi активи з невизначеним строком використання не нараховується
Строки корисного використання та методи амортизацiї нематерiальних активiв переглядаються
принаймнi раз на рiк i коригуються на перспективнiй основi, якщо це необхiдно.
Амортизацiя нараховується за лiнiйним методом протягом таких очiкуваних строкiв корисного
використання вiдповiдних активiв:
Категорiя активу Строк корисного використання (роки)
Програмнi забезпечення 2
Iншi нематерiальнi активи 2
Доходи або витрати вiд припинення визнання нематерiального активу оцiнюються як рiзниця мiж
чистою виручкою вiд вибуття активу та балансовою вартiстю активу i визнаються у звiтi про
сукупний дохiд як iншi витрати.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв

На кожну звiтну дату СК визначає, чи є ознаки можливого зменшення корисностi активу. Якщо
такi ознаки iснують, або якщо необхiдно виконати щорiчне тестування активу на зменшення
корисностi, Компанiя здiйснює оцiнку вiдшкодовуваної вартостi активу. Вiдшкодовувана вартiсть
активу – це найбiльша з таких величин: справедлива вартiсть активу або пiдроздiлу, що генерує
грошовi потоки, за вирахуванням витрат на продаж, i цiннiсть вiд використання активу.
Вiдшкодовувана вартiсть визначається для окремого активу, за вирахуванням випадкiв, коли актив
не генерує надходження коштiв, якi здебiльшого є незалежними вiд надходжень, генерованих
iншими активами або групами активiв. Якщо балансова вартiсть активу перевищує його
вiдшкодовувану вартiсть, вважається, що кориснiсть активу зменшилась, i вiн списується до
вiдшкодовуваної вартостi. При оцiнцi цiнностi вiд використання майбутнi грошовi потоки
дисконтуються за ставкою дисконтування до оподаткування, яка вiдображає поточну ринкову
вартiсть грошей i ризики, властивi активу. При визначеннi справедливої вартостi за вирахуванням
витрат на реалiзацiю враховуються останнi операцiї на ринку, за наявностi. У разi неможливостi
визначення таких операцiй використовується вiдповiдна модель оцiнки. Такi розрахунки
пiдтверджуються оцiночними коефiцiєнтами чи iншими доступними показниками справедливої
вартостi. Збитки вiд зменшення корисностi поточної дiяльностi визнаються у звiтi про сукупний
дохiд.
Одиниця, що генерує грошовi кошти, являє собою найменшу iдентифiковану групу активiв, яка
генерує грошовi надходження, здебiльшого незалежнi вiд грошових надходжень вiд iнших активiв
або груп активiв. Виходячи зi специфiки операцiйної дiяльностi СК, керiвництво визначило, що
СК має одну одиницю, що генерує грошовi кошти, яка представляє собою усю мережу Компанiї.
На кожну звiтну дату визначається, чи є ознаки того, що ранiше визнанi збитки вiд зменшення
корисностi активу бiльше не iснують або зменшилися. Якщо такi ознаки є, проводяться
розрахунки вiдшкодовуваної вартостi. Ранiше визнанi збитки вiд зменшення корисностi
сторнуються тiльки в тому випадку, якщо мала мiсце змiна в оцiнцi, яка використовувалася для
визначення вiдшкодовуваної вартостi активу з часу останнього визнання збитку вiд зменшення
корисностi. Якщо це так, балансова вартiсть активу збiльшується до вiдшкодовуваної вартостi
активу. Ця збiльшена вартiсть не може перевищувати балансову вартiсть, яка була б визначена за
вирахуванням амортизацiї, якби у попереднi роки не був визнаний збиток вiд зменшення
корисностi активу. Таке сторнування вартостi визнається у складi прибуткiв та збиткiв. Пiсля
сторнування знос коригується в майбутнiх перiодах з метою розподiлу переоцiненої балансової
вартостi активу за вирахуванням його лiквiдацiйної вартостi на систематичнiй основi протягом
строку його корисного використання.
Фiнансовi активи
До фiнансових активiв доступних для продажу, Товариство вiдносить iнвестицiї в акцiї,
iнвестицiйнi сертифiкати та внески до Статутних фондiв iнших Товариств.. Пiсля первiсного
визнання Пiдприємство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої
вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з
вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення
корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено.
Якщо iснує об'єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для
продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу и визнається у прибутку
чи збитку. Неринковi акцiї, справедливу вартiсть яких неможливо визначити, облiковуються за
собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони є.
Фiнансовi зобов’язання
Первiсне визнання та оцiнка
Фiнансовi зобов’язання згiдно з МСБО (IAS)39 класифiкуються вiдповiдно як фiнансовi
зобов’язання за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку,
кредити та позики або похiднi iнструменти, визначенi як iнструменти ефективного хеджування.
Пiд час первiсного визнання фiнансових зобов’язань СК присвоює їм вiдповiдну категорiю.
Фiнансовi зобов’язання визнаються первiсно за справедливою вартiстю за вирахуванням, а у
випадку кредитiв та позик, суми прямих витрат за операцiями.

Фiнансовi зобов’язання СК включають торгову та iншу кредиторську заборгованiсть, а також
кредити i позики.
Подальша оцiнка
Пiсля первiсного визнання процентнi кредити i позики та торгова та iнша кредиторська
заборгованiсть з фiксованим термiном погашення, подальша оцiнка вiдбувається за
амортизованою вартiстю з використанням методу ефективної процентної ставки.
Доходи i витрати визнаються у складi чистого прибутку або збитку при припиненнi їх визнання, а
також по мiрi амортизацiї з використанням методу ефективної процентної ставки.
Амортизована вартiсть розраховується з урахуванням дисконтiв або премiй при придбаннi, а
також комiсiйних або витрат, якi є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Амортизацiя з використанням методу ефективної процентної ставки вiдображається у звiтi про
сукупний дохiд у складi фiнансових витрат.
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв, торгiвля якими здiйснюється на активних ринках
на кожну звiтну дату, визначається виходячи з ринкових котирувань або котирувань дилерiв
(котирування на купiвлю для довгих позицiй i котирування на продаж для коротких позицiй), без
вирахування витрат за угодою. Фiнансовi iнструменти, для яких вiдсутнiй активний ринок,
справедлива вартiсть визначається шляхом застосування належної методики оцiнки. Такi
методики можуть включати використання цiн нещодавно проведених операцiй на комерцiйнiй
основi, використання поточної справедливої вартостi аналогiчних iнструментiв; аналiз
дисконтованих грошових потокiв, або iншi моделi оцiнки, як це передбачено МСБО (IAS)9.
Товариство оцiнює вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi з основної дiяльностi та
iншої дебiторської заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. При
проведеннi такого аналiзу до уваги беруться наступнi фактори: аналiз дебiторської заборгованостi
по основнiй дiяльностi та iншої дебiторської заборгованостi за термiнами, фiнансове становище
клiєнтiв i погашення ними заборгованостi в минулому.
В окремих випадках, на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, Товариство може
прийняти нескасовне рiшення подавати iншому сукупному доходi змiни справедливої вартостi в
iнструмент капiталу, який не утримується для торгiвлi. Суми, наведенi i iншому сукупному доходi,
у подальшому не переносяться у прибуток або збиток. Однак Товариство може переносити
кумулятивний прибуток або збиток у межах власного капiталу
Вiрогiднiсть погашення дебiторської заборгованостi ТОВ «Фiнансова компанiя «Факторинг Про»
станом на 31.12.2017 р., яка виникла у 2016 р. за договорами купiвлi-продажу цiнних паперiв булi
оцiнена як 5%, справедлива вартiсть такого фiнансового iнструменту зменшена на 95% (117241,1
тис. грн) та вiдображена: змiна в сумi 16000 тис грн. вiдображена у резервному капiталi, змiна в
сумi 101241,1 тис. грн за рахунок нерозподiленого прибутку.
Амортизована вартiсть фiнансових iнструментiв
Амортизована вартiсть розраховується з використанням методу ефективної процентної ставки за
вирахуванням резерву на зменшення корисностi та виплат або зниження основної суми
заборгованостi. У розрахунку враховуються будь-якi премiї або дисконти при придбаннi активу, а
також витрати та виплати за угодою, що є невiд’ємною частиною ефективної процентної ставки.
Зменшення корисностi фiнансових активiв
СК визначає, чи iснують об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансових активiв або групи
фiнансових активiв на кожну звiтну дату. Вважається, що зменшення корисностi фiнансового
активу або групи фiнансових активiв вiдбувається тiльки тодi, коли iснують об’єктивнi ознаки
зменшення корисностi в результатi однiєї або бiльше подiй, якi настали пiсля первiсного визнання
активу («у випадку виникнення збиткiв»), i такий випадок виникнення збиткiв впливає на
очiкуванi майбутнi грошовi потоки вiд фiнансового активу або групи фiнансових активiв, якi
можуть бути вiрогiдно визначеними.
Об’єктивнi ознаки зменшення корисностi можуть включати ознаки того, що позичальник або
група позичальникiв зазнають суттєвих фiнансових труднощiв, порушують зобов’язання зi сплати

вiдсоткiв або основної суми боргу, iмовiрнiсть їх банкрутства або фiнансової реорганiзацiї, а
також ознаки на пiдставi доступної ринкової iнформацiї, помiрного зменшення очiкуваних
майбутнiх грошових потокiв, наприклад, змiни в рiвнi прострочених платежiв або в економiчних
умовах, якi корелюють зi збитками.
Вiдносно активiв, вiдображених за амортизованою вартiстю, Група спочатку проводить окрему
оцiнку iснування об’єктивних ознак зменшення корисностi iндивiдуально значимих фiнансових
активiв, або сукупно за фiнансовими активами, що не є iндивiдуально значимими. У випадку,
якщо об’єктивнi ознаки зменшення корисностi фiнансового активу, що розглядається
вiдокремлено, суттєвого або несуттєвого вiдсутнi, цей актив включається до групи фiнансових
активiв з аналогiчними характеристиками кредитного ризику. Така група фiнансових активiв
оцiнюється на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi. Активи, якi оцiнюються окремо
на предмет зменшення корисностi, i щодо яких визнається або продовжує визнаватися збиток вiд
зменшення корисностi, не оцiнюються на предмет зменшення корисностi на сукупнiй основi.
За наявностi об’єктивних ознак понесення збиткiв в результатi зменшення корисностi фiнансових
активiв сума збитку визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю активiв i поточною
вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не включаючи майбутнiх очiкуваних кредитних
збиткiв, якi ще не були понесенi). Поточна вартiсть очiкуваних майбутнiх грошових потокiв
дисконтується за первiсною ефективною процентною ставкою за фiнансовим активом. Якщо
iнструмент має плаваючу процентну ставку, то ставкою дисконтування для визначення збиткiв вiд
зменшення корисностi буде поточна
ефективна процентна ставка.
Балансова вартiсть активу зменшується шляхом застосування резерву сумнiвних боргiв, а сума
збитку визнається в звiтi про прибутки та збитки. Процентнi доходи продовжують нараховуватися
на зменшену балансову вартiсть на основi первiсної ефективної процентної ставки за активом.
Кредити та торгова дебiторська заборгованiсть разом з вiдповiдним резервом списуються, коли
немає реальної перспективи вiдшкодування найближчим часом, а все забезпечення було
реалiзоване або передане СК. Якщо в наступному роцi сума очiкуваного збитку вiд зменшення
корисностi знижується або збiльшується в зв‘язку з подiєю, яка вiдбулася пiсля визнання збитку
вiд зменшення корисностi, то ранiше визнаний збиток вiд зменшення корисностi збiльшується або
зменшується шляхом коригування рахунку резерву. Якщо майбутнє списання вартостi
фiнансового iнструмента згодом вiдшкодовується, сума вiдшкодування визнається у звiтi про
сукупний дохiд.
В окремих випадках, на пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв, Товариство може
прийняти нескасовне рiшення подавати iншому сукупному доходi змiни справедливої вартостi в
iнструмент капiталу, який не утримується для торгiвлi. Суми, наведенi i iншому сукупному доходi,
у подальшому не переносяться у прибуток або збиток. Однак Товариство може переносити
кумулятивний прибуток або збиток у межах власного капiталу
Припинення визнання фiнансових iнструментiв
Фiнансовi активи
Припинення визнання фiнансового активу (або частини фiнансового активу чи частини групи
подiбних фiнансових активiв) вiдбувається у випадку, якщо:
• минув термiн дiї прав на одержання грошових потокiв вiд фiнансового активу;
• СК передала свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або взяла на себе
зобов’язання за виплатами третiй сторонi одержуваних грошових потокiв у повному обсязi та без
iстотної затримки за «транзитною» угодою; i або (a) Група передала практично всi ризики та
вигоди вiд активу, або
(б) СК не передала, але i не зберiгає за собою, практично всi ризики та вигоди вiд активу, але
передала контроль над цим активом.
Якщо СК передала свої права на одержання грошових потокiв вiд активу або заключила
«транзитну» угоду, i при цьому не передала, але i не зберiгає за собою, практично всiх ризикiв i
вигiд вiд активу, а також не передала контроль над активом, новий актив визнається в тiй мiрi, в
якiй Група продовжує свою участь у активi.
У цьому випадку СК також визнає вiдповiдне зобов’язання. Переданий актив i вiдповiдне

зобов’язання оцiнюються на основi, що вiдображає права та зобов’язання, збереженi СК.
Подальша участь СК в активi, який має форму гарантiї за переданим активом, оцiнюється за
меншим iз значень: первiсною балансовою вартiстю активу або максимальною сумою компенсацiї,
яка може бути пред’явлена СК до сплати.
Фiнансовi зобов’язання
Припинення визнання фiнансового зобов’язання вiдбувається у випадку виконання, анулювання
або закiнчення термiну дiї вiдповiдного зобов’язання.
При замiнi одного iснуючого фiнансового зобов’язання iншим зобов’язанням перед тим самим
кредитором на суттєво вiдмiнних умовах або у випадку внесення iстотних змiн в умови iснуючого
зобов’язання, така замiна або модифiкацiя вiдображається як припинення визнання первiсного
зобов’язання та визнанням нового зобов’язання в облiку з визнанням рiзницi в балансовiй вартостi
зобов’язань у звiтi про прибутки та збитки.
Виплати працiвникам
СК здiйснює певнi вiдрахування до Державного Пенсiйного фонду за ставками, що дiють
протягом року, виходячи з нарахованої заробiтної плати. Цi вiдрахування вiдображаються як
витрати у тому звiтному перiодi, до якого вiдноситься вiдповiдна заробiтна плата.
Облiк операцiй по заробiтнiй платi вiдповiдає чинному законодавству. Заборгованостi по виплатi
заробiтної плати не встановлено. Розрахунки за ЄСВ та по податках здiйснюються своєчасно.
Середня заробiтна плата по пiдприємству складає – 3.7 тис. грн. мiсяць.
Податки
Поточний податок на прибуток
Поточнi податковi активи та зобов’язання за поточний та попереднi перiоди оцiнюються за сумою,
очiкуваною до вiдшкодування вiд податкових органiв або до сплати податковим органам.
Податковi ставки та податкове законодавство, що застосовуються для розрахунку цiєї суми, – це
ставки i законодавство, прийнятi або фактично прийнятi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток розраховується за методом зобов’язань шляхом визначення
тимчасових рiзниць на звiтну дату мiж податковою базою активiв i зобов’язань та їх балансовою
вартiстю для цiлей фiнансової звiтностi.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються за всiма оподатковуваними тимчасовими
рiзницями, крiм випадкiв, коли:
• вiдстрочене податкове зобов’язання виникає в результатi первiсного визнання гудвiла, активу
або зобов’язання, в ходi угоди, що не є об’єднанням бiзнесу, i на момент здiйснення операцiї не
впливає нi на бухгалтерський прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
• стосовно оподатковуваних тимчасових рiзниць, пов’язаних з iнвестицiями в дочiрнi компанiї,
якщо розподiл у часi сторнування тимчасової рiзницi може контролюватися та iснує значна
iмовiрнiсть того, що тимчасова рiзниця не буде сторнована в осяжному майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи з податку на прибуток визнаються за всiма тимчасовими рiзницями,
що пiдлягають вирахуванню та перенесеними невикористаними податковими збитками, у тiй мiрi,
в якiй iснує значна iмовiрнiсть того, що Компанiя матиме оподатковуваний прибуток, проти якого
можуть бути зарахованi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню, невикористанi податковi
збитки, крiм випадкiв, коли:
• вiдстрочений актив з податку на прибуток, що вiдноситься до тимчасової рiзницi, що пiдлягає
вирахуванню, виникає в результатi первiсного визнання активу або зобов’язання, яке виникло не
внаслiдок об’єднання бiзнесу i яке на момент здiйснення операцiї не впливає нi на бухгалтерський
прибуток, нi на оподатковуваний прибуток або збиток; i
• стосовно тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, i якi пов’язанi з iнвестицiями в
асоцiйованi компанiї, вiдстроченi податковi активи визнаються тiльки в тiй мiрi, в якiй є значна
iмовiрнiсть того, що тимчасовi рiзницi будуть використанi в найближчому майбутньому, i
Компанiя матиме оподатковуваний
прибуток, проти якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi.
Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату та
знижується в тiй мiрi, в якiй отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який дозволить

використовувати всi або частину вiдстрочених податкових активiв, оцiнюється як малоймовiрне.
Невизнанi вiдстроченi податковi активи переглядаються на кожну звiтну дату та визнаються в тiй
мiрi, в якiй з’являється значна ймовiрнiсть того, що майбутнiй оподатковуваний прибуток
дозволить використовувати вiдстроченi податковi активи.
Вiдстроченi податковi активи i зобов’язання визначаються за ставками податку, якi
застосовуватимуться протягом перiоду реалiзацiї активу або врегулювання зобов’язання на
пiдставi законодавства, яке набуло або фактично набуло чинностi на звiтну дату.
Вiдстрочений податок, що вiдноситься до статей, визнаних не у складi прибутку або збитку, також
не визнається у складi прибутку або збитку. Статтi вiдстрочених податкiв визнаються вiдповiдно
до операцiй, на яких вони ґрунтуються, або у складi iншого сукупного доходу, або безпосередньо
в капiталi.
Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання залiковуються один проти
одного, якщо є юридично закрiплене право залiку поточних податкових активiв i зобов’язань, i
вiдстроченi податки вiдносяться до однiєї i тiєї ж оподатковуваної компанiї та податкового органу.
Податок на додану вартiсть
СК не є платником податку на додану вартiсть.
Поточна/довгострокова класифiкацiя
Актив (зобов’язання) класифiкується як поточний, якщо планується його реалiзацiя (погашення),
або якщо планується його продаж чи використання протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. Iншi
активи (зобов’язання) класифiкуються як довгостроковi. Фiнансовi iнструменти класифiкуються
виходячи з очiкуваного строку їх корисного використання. Вiдстроченi доходи i вiдповiднi
витрати на пiдключення класифiкуються як поточнi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в банках i касi, а також короткостроковi
депозити. Лiмiт каси СК встановлений у розмiрi 50000,00 грн.
Резерви
Резерви визнаються, коли в результатi певної подiї в минулому СК має юридичнi або добровiльно
взятi на себе зобов’язання, для врегулювання яких з великим ступенем iмовiрностi буде потрiбний
вiдтiк ресурсiв, якi втiлюють у собi майбутнi економiчнi вигоди, а також суму зобов’язання можна
достовiрно визначити. Якщо СК планує одержати вiдшкодування деякої частини або всiх резервiв,
наприклад, за договором страхування, вiдшкодування визнається як окремий актив, але тiльки в
тому випадку, коли одержання вiдшкодування не пiдлягає сумнiву.
Витрати, що стосуються резерву, вiдображаються у звiтi про сукупний дохiд за вирахуванням
вiдшкодування. Якщо вплив вартостi грошей у часi є суттєвим, резерви дисконтуються за
поточною ставкою до оподаткування, яка вiдображає, коли це доцiльно, ризики, характернi для
конкретного зобов’язання. Якщо застосовується дисконтування, то збiльшення резерву з часом
визнається як фiнансовi витрати.
Умовнi активи i зобов’язання
Умовнi активи не визнаються, а розкриваються у фiнансовiй звiтностi, якщо надходження
економiчних вигiд є ймовiрним.
Умовнi зобов’язання не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, за винятком випадкiв, коли iснує
ймовiрнiсть того, що для погашення зобов’язання буде потрiбний вiдтiк ресурсiв, i при цьому сума
таких зобов’язань може бути достовiрно визначена. Iнформацiя про такi зобов’язання пiдлягає
розкриттю, за винятком випадкiв, коли можливiсть вiдтоку ресурсiв, якi являють собою
економiчнi вигоди, є малоймовiрною.
Запаси
Запаси оцiнюються за меншою з двох величин: собiвартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї
товарiв, що будуть проданi окремо. Запаси, що будуть проданi в рамках операцiї з декiлькома
компонентами та вiд яких СК очiкує одержати чистий дохiд, оцiнюються за собiвартiстю, навiть
якщо вартiсть реалiзацiї запасiв нижча за собiвартiсть.Собiвартiсть визначається за методом
ФIФО.
Подiї пiсля звiтної дати

Подiї пiсля звiтної дати, що надають додаткову iнформацiю про фiнансовий стан СК на звiтну дату
(коригуючi подiї), вiдображенi в фiнансовiй звiтностi. Подiї, що вiдбулися пiсля звiтної дати, якi
не є коригуючими подiями, вiдображаються в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо вони є
суттєвими.
Аналiз достатностi страхових резервiв
Вiдповiдно до п. 15 МСФЗ (IFRS) 4 «страховик повинен на кiнець кожного звiтного перiоду
оцiнювати, чи є його визнанi страховi зобов'язання адекватними, використовуючи поточнi оцiнки
майбутнiх потокiв грошових коштiв за своїми договорами страхування. Якщо така оцiнка покаже,
що балансова вартiсть його страхових зобов'язань (за вирахуванням пов'язаних з ними вiдкладених
витрат на придбання та нематерiальних активiв, подiбних тим, якi описуються в пунктах 31 i 32
МСФЗ (IFRS)) неадекватна в свiтлi розрахункових майбутнiх грошових потокiв, то всю вiдсутню
суму слiд визнати в повному обсязi в складi прибутку або збитку ».
СК не визнає як зобов’язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо
такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного
перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi).
Станом на 31.12.2017 р. було проведено перевiрку адекватностi страхових зобов’язань, яка була
здiйснена актуарiєм Зубченко В.П. (Свiдоцтво про вiдповiднiсть квалiфiкацiйним вимогам до осiб,
якi можуть займатися актуарними розрахунками № 01-027 вiд 24.10.2017 р.)
VI. Критичнi облiковi судження i основнi джерела невизначеностi в оцiнках
Ключовi джерела невизначеностi в оцiнках – критичнi облiковi оцiнки
Деякi суми, включенi до неконсолiдованої фiнансової звiтностi або такi, що здiйснюють на неї
вплив, а також пов’язане з ними розкриття iнформацiї повиннi бути оцiненi, що вимагає вiд
керiвництва здiйснення припущень вiдносно сум або умов, якi не можуть бути точно вiдомi на
дату пiдготовки неконсолiдованої фiнансової звiтностi.
«Критична облiкова оцiнка» є одночасно суттєвою для вiдображення як фiнансового стану СК, так
i результатiв її дiяльностi. Критична облiкова оцiнка вимагає вiд керiвництва найбiльш складних,
суб’єктивних або комплексних суджень, найчастiше внаслiдок необхiдностi оцiнки впливу
аспектiв, якi за своєю суттю є невизначеними. Керiвництво проводить таку оцiнку на постiйнiй
основi, виходячи з результатiв i досвiду минулих перiодiв, консультацiй фахiвцiв, тенденцiй та
iнших методiв, якi керiвництво вважає прийнятними за певних обставин, а також виходячи з
прогнозiв щодо того, як вони можуть змiнитися у майбутньому. Однак невизначенiсть стосовно
цих припущень i оцiночних значень може призвести до результатiв, якi можуть вимагати суттєвих
коригувань балансової вартостi активу або зобов’язання, стосовно яких здiйснюються такi
припущення та оцiнки, у майбутньому.
Вiдстроченi податковi активи
Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, що вiдносяться на валовi
витрати, якщо iснує ймовiрнiсть наявностi оподатковуваного прибутку, у рахунок якого можуть
бути використанi збитки. Суттєвi оцiнки керiвництва необхiднi для визначення суми вiдстрочених
податкових активiв, якi можуть бути визнанi, виходячи з iмовiрних строкiв i розмiру майбутнього
оподатковуваного прибутку i стратегiї податкового планування в майбутньому. Додаткова
iнформацiя про податкову позицiю СК представлена в Примiтцi 9.
Знос i амортизацiя
Знос i амортизацiя ґрунтуються на здiйснених керiвництвом оцiнках майбутнiх строкiв корисного
використання основних засобiв i нематерiальних активiв. Оцiнки можуть змiнюватися пiд впливом
технологiчного розвитку, конкуренцiї, змiн ринкової кон’юнктури та iнших чинникiв, i подiбнi
змiни можуть призвести до змiн очiкуваних строкiв корисного використання та амортизацiйних
нарахувань. Темпи технологiчного розвитку важко вгадати, i припущення СК щодо тенденцiй i
динамiки розвитку можуть змiнюватися згодом. Деякi активи i технологiї, в якi iнвестувала СК
кiлька рокiв тому, усе ще використовуються i забезпечують базу для нових технологiй. Строки
корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв переглядаються принаймнi раз
на рiк з урахуванням зазначених вище чинникiв i всiх iнших суттєвих аспектiв. У випадку iстотних
змiн очiкуваних строкiв корисного використання амортизацiйнi нарахування коригуються на

перспективнiй основi.
Зменшення корисностi нефiнансових активiв
Активи тестуються, як зазначено вище, на предмет зменшення корисностi раз на рiк або за
наявностi обставин, що вказують на можливiсть зменшення корисностi. Чинники, що вважаються
суттєвими для iнiцiювання оцiнки на предмет зменшення корисностi, включають таке: iстотне
падiння ринкових цiн, суттєве недовиконання показникiв операцiйної дiяльностi, з огляду на
iсторичнi або очiкуваннi в майбутньому результати операцiйної дiяльностi, суттєвi змiни у
використаннi активiв або в загальнiй бiзнес-стратегiї СК, включаючи активи, стосовно яких
ухвалено рiшення про їхню лiквiдацiю або замiну, i пошкодженi активи або активи, знятi з
експлуатацiї, негативнi галузевi або економiчнi тенденцiї та суттєва перевитрата коштiв у розвитку
активiв.
Оцiнка вiдшкодовуваних сум активiв повинна частково ґрунтуватися на оцiнках керiвництва,
включаючи визначення вiдповiдних активiв, що генерують грошовi кошти, оцiнку очiкуваних
показникiв операцiйної дiяльностi, здатнiсть активiв генерувати дохiд, припущення щодо
кон’юнктури ринку в майбутньому та успiх у просуваннi нових товарiв i послуг. Змiни в
обставинах, а також в оцiнках i припущеннях керiвництва можуть призвести до збиткiв вiд
зменшення корисностi у вiдповiдних перiодах.
Судовi спори i претензiї
СК може бути об’єктом рiзного роду судових спорiв i претензiй, включаючи розгляди за справами
про оскарження нормативних актiв, стосовно результату яких iснує значний ступiнь
невизначеностi. Керiвництво проводить оцiнку, серед iнших чинникiв, ступеню ймовiрностi
несприятливого результату i можливостi реальної оцiнки суми збитку. Непередбачуванi подiї або
змiни цих факторiв можуть вимагати збiльшення або зменшення суми до нарахування або
вимагати нарахування суми, не нарахованої ранiше внаслiдок того, що таке нарахування не
вважалося ймовiрним або реальна оцiнка не була можливою.
VII. МСФЗ та iнтерпретацiї IFRIC, якi ще не набули чинностi
Стандарти, якi були випущенi, але ще не набули чинностi на дату випуску фiнансової звiтностi, не
застосовувались. СК планує застосовувати цi стандарти, коли вони набудуть чинностi.
VIII. Примiтки до фiнансової звiтностi
1. Необоротнi активи
1.1 Нематерiальнi активи
Програмнi забезпечення Лiцензiї
Первiсна вартiсть на 31.12.2016 7334 313
Первiсна вартiсть на 31.12.2017 7334 313
Накопичена амортизацiя
Програмнi забезпечення Лiцензiї
На 31.12.2016 1754 261
Знос за рiк 3300 0
На 31.12.2017 5054 261
Залишкова вартiсть
Програмнi забезпечення Лiцензiї
Залишкова вартiсть на 31.12.2016 5580 52
Залишкова вартiсть на 31.12.2017 2280 52
1.2 Основнi засоби
Споруди Земельнi дiлянки Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi
засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Первiсна вартiсть на 31.12.2016 58 4000 1613 356 357 518 6902
Первiсна вартiсть на 31.12.2017 4734 4000 1782 600 990 592 12698
Накопичена амортизацiя
Споруди Земельнi дiлянки Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi
засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього

На 31.12.2016 37 - 442 180 14 518 1191
Знос за рiк 68 - 293 55 31 74 521
На 31.12.2017 105 - 735 235 45 592 1712
Залишкова вартiсть
Споруди Земельнi дiлянки Машини та обладнання Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi
засоби Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи Всього
Залишкова вартiсть на 31.12.2016 21 4000 1171 176 343 - 5711
Залишкова вартiсть на 31.12.2017 4629 4000 1047 365 945 - 10986
1.3. Фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю
31.12.2016 31.12.2017
Державнi облiгацiї 7002 3565
Акцiї 70 120
Iнвестицiйнi сертифiкати 18620 4342
На протязi 2017 року СК процела уцiнку фiнансових iнвестицiй в сумi 8299,1 тис. грн. ( в т.ч.
уцiнка акцiй 4,5 тис. грн., облiгацiй – 6000,0 тис. грн., iнвестицiйних сертифiкатiв – 2294,6 тис.
грн.) та дооцiнку акцiй в сумi 54,5 тис. грн. до справедливої вартостi з вiдображенням результату
дооцiнки та уцiнки у власному капiталi.
1.4. Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах:
31.12.2016 31.12.2017
Моторне (транспортне) страхове бюро України 7772 7724
2. Оборотнi активи:
2.1.Запаси:
2016 2017
Усього 113 79
Сировина й матерiали - Паливо 3 МШП 54 67
Полiси ОСАГО 56 33
2.2. Дебiторська заборгованiсть по страхуванню та перестрахуванню
2016 2017
Усього 20236 19800
Дебiторська заборгованiсть за операцiями прямого страхування 20236 19696
Дебiторська заборгованiсть за операцiями перестрахування 0 104
Позики виданi
СК не надавала безвiдсотковi позики фiзичним особам спiвробiтникам СК.
2.3. Грошовi кошти та їх еквiваленти
На 31 грудня грошовi кошти та їх еквiваленти включали:
2016 2017
Усього 9732 13702
Грошовi кошти в банку 3729 1806
Грошовi кошти в касi - Короткостроковi депозити 6003 11896
3.Забеспечення
3.1. Довгостроковi забов’язання i забезпечення
2016 2017
Облiгацiї власної емiсiї - 4600
3.2. Iншi забезпечення
2016 2016
Усього 626 928
Резерв знецiнення заборгованостi за претензiями - Резерв на розiрвання - -

Резерв на перестрахування - Податковий резерв - Резерв коливань збитковостi - 0
Резерв сумнiвних боргiв - Поточнi забезпечення 626 928
Поточнi забезпечення скаладаюсься з резерву вiдпусток – 181 тис. грн. та з резерву наступних
виплат та платежiв – 747 тис. грн.
3.3. Страховi резерви:
Резерви незароблених премiй
2016 2017
Загальна сума Доля перестраховика Чиста сума Загальна сума Доля перестраховика Чиста сума
Резерви на 01 сiчня 6712 1081 5631 10419 3996 6423
Змiна резерва протягом року 3707 2915 792 -508 -3700 3192
Резерви на 31 грудня 10419 3996 6423 9911 296 9615
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
2016 2017
Загальна сума Доля перестраховика Чиста сума Загальна сума Доля перестраховика Чиста сума
Резерв на 01 сiчня 1699 - 1699 4813 - 4813
Змiна резерва протягом року 3114 - 3114 -2416 - -2416
Резерв на 31 грудня 4813 - 4813 2397 - 2397
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
2016 2017
Резерв на 01 сiчня 5145 5835
Змiна резерва протягом року 690 354
Резерв на 31 грудня 5835 6189
4. Поточнi забов”язання
4.1. Кредиторська заборгованiсть по страхуванню та перестрахуванню
2016 2017
Усього 1589 1707
Кредиторська заборгованiсть за операцiями прямого страхування 1489 1339
Кредиторська заборгованiсть за операцiями перестрахування 100 368
4.2 Податок на прибуток
2016 2017
Нарахований податок на прибуток 2138 3309
Тимчасовi податковi рiзницi у 2016 роцi не виникали.
4.3. Зобов’язання з оплати працi та нарахування
2016 2017
Усього - Нарахування - Оплата працi - 4.4 Iнша кредиторскька заборгованiсть
2016 2017
Усього 14015 2219
Заборгованiсть за операцiї з цiними паперами 12000 1418
Заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по облiгацiям власної емiсiї 746 396
Iнша кредиторська заборгованiсть 1269 405
5. Статутний капiтал
Сумарна величина статутного капiталу складає 37 631 520 (Тридцять сiм мiльйонiв шiстсот
тридцять одна тисяча п’ятсот двадцять) гривень. Розмiр статутного капiталу вiдповiдає вимогам
статтi 30 Закону України «Про страхування» та на 31.12.2017 дорiвнює 1123 тис. євро. за курсом

НБУ.
Розмiр статутного фонду тис.грн.
Зареєстровано 37632
Сплаченого 37632
неоплачений капiтал вилучений капiтал гарантiйний фонд 17529
Статутний (складений) капiтал розподiляється на 156 798 простих iменних акцiй номiнальною
вартiстю 240 гривень за кожну.
6. Судовi позови
У ходi звичайної дiяльностi СК є об’єктом судових позовiв i претензiй. Станом на 31.12.17 р.
страховика є в наявностi судовi справи за результатами розгляду яких iснує вiрогiднiсть бiльше
50%, що ПрАТ «СК «ДIМ СТРАХУВАННЯ» необхiдно буде здiйснити страхову виплату. Для
забезпечення виконання вищезазаначенихзобов’язань страховиком створено резерв iнших виплат
та платежiв у розмiрi 747 тис. грн.
7. Iнформацiя про пов’язаних осiб
У 2017 р. операцiї з пов’язаними особами не проводилися.
8. Фактичнi та потенцiйнi зобов’язання
Податковi ризики
Українське законодавство та нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi
аспекти дiяльностi компанiй, включаючи валютний контроль i митне законодавство, продовжують
змiнюватись. Положення законiв i нормативних документiв зазвичай є нечiткими i трактуються
по-рiзному мiсцевими, регiональними i державними органами, а також iншими урядовими
установами. Випадки розбiжностей у трактуваннi законодавства є непоодинокими. Керiвництво
вважає, що дiяльнiсть СК здiйснюється в повнiй вiдповiдностi до законодавства, що регулює її
дiяльнiсть, i що СК нарахувала i сплатила усi необхiднi податки.
Умовнi зобовязання
СК дотримується умов забезпечення платоспроможностi вiдповiдно до вимог статтi 30 Закону
України «Про страхування», Закону України «Про обов'язкове страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв», а також за перiод з 01.01.2017 р. по
31.12.2017 р., на будь-яку дату, має перевищення фактичного запасу платоспроможностi (неттоактивiв) над розрахунковим нормативним запасом платоспроможностi бiльше нiж на 25 вiдсоткiв,
станом на 31.12.2017 р. перевищення складає 35738,8 тис.грн. та є бiльшим нiж 25% Також, за
перiод з 01.01.2017 р. по 31.12.2017 р. на будь-яку дату перевищення фактичного запасу
платоспроможностi (нетто-активiв) є бiльшим за 1 млн.євро, станом на 31.12.2017 р. перевищення
складає 1067 тис.євро
Вартiсть чистих активiв СК, створеної у формi приватного товариства, є не меншою
зареєстрованого статутного фонду, вiдповiдно до вимог, визначених Лiцензiйними умовами
провадження страхової дiяльностiї, станом на 31.12.2017 р. перевищення складає 17529 тис.грн.
9. Управлiння ризиками
Дiяльнiсть по страхуванню, яку здiйснює Страхова компанiя (далi по тексту - СК), припускає
виникнення ризику збитку, що заподiюється фiзичним або юридичним особам, якi прямо
пiддалися страхованому ризику. Ризики, якi застрахованi, можуть бути пов'язанi з майном,
виникненням вiдповiдальностi, нещасним випадком, здоров'ям, вантажем, а також це можуть бути
iншi небезпеки, якi виникають при настаннi страхового випадку. Головним ризиком є те, що
частота i масштаб звернень за страховими виплатами можуть бути бiльше, нiж очiкується. З-за
випадковостi настання страхованих ризикiв кiлькiсть страхових випадкiв рiк вiд року може
варiюватися порiвнено з прогнозами, грунтованими на даних статистики.
Полiтика управлiння ризиками СК включає наступнi iнструменти: методики оцiнки статистичних
даних, перестраховка, обмеження по кiлькостi договорiв страхування, що укладаються, процедури

схвалення угод, стратегiї цiноутворення та постiйний монiторинг виникнення нових ризикiв. СК
видiляє Стратегiю страхування та Стратегiю перестрахування.
Стратегiя страхування покликана диверсифiкувати портфель страхованих ризикiв так, щоб вiн
завжди включав комплекс рiзних ризикiв, що не перетинаються. Також вона спрямована на те,
щоб по кожному виду ризикiв була досягнута максимальна диверсифiкацiя (тобто у рамках
кажного портфеля ризикiв укладено як можна бiльше договорiв страхування у встановлених
межах лiмiту на один договiр). У рамках Стратегiї страхування приймаються Правила страхування
(вiдповiдно до Закону України "Про страхування"), в яких закрiпленi суб’єкти та об'єкти
страхування, страховi випадки, страховi ризики, порядок визначення страхової суми, страхового
тарифу, страхової премiї (страхових внескiв), порядок укладення, виконання та припинення
договорiв страхування, права та обов'язки сторiн, порядок визначення розмiру збиткiв або збитку,
порядок визначення страхової виплати, випадки вiдмови в страховiй виплатi та iншi положення.
У рамках Стратегiї перестрахування СК здiйснює перестрахування частини страхованих ризикiв
для того, щоб обмежити суму збитку СК вiд настання конкретного страхового випадку або
кумулятивну суму збитку вiд одночасового настання декiлькох однотипних випадкiв. У виконання
Стратегiї перестрахування СК використовує факультативне перестрахування i перестрахування
ексцеденту збитку для того, щоб понизити страховi виплати кождому договору. СК веде постiйний
мониторинг фiнансової стабiльностi перестраховикiв i перiодично оновлює свої договори
перестрахування.
По кожному конкретному виду страхування СК виробляє пiдхiд до оцiнки ризикiв, до оцiнки
збитку, розрахунку страхових виплат i до визнання настання страхового випадка.
10. Управлiння капiталом
СК розглядає позиковий капiтал i статутний капiтал як основнi джерела формування капiталу.
Також СК може погашати заборгованiсть за допомогою кредитiв, наданих акцiонерами, чи
шляхом зовнiшнього фiнансування. Завданням СК при управлiннi капiталом є забезпечення
здатностi Компанiї продовжувати функцiонувати на безперервнiй основi з метою одержання
прибутку для акцiонерiв i вигiд для iнших зацiкавлених осiб, а також для забезпечення
фiнансування СК.
Керiвництво постiйно контролює структуру капiталу СК та може коригувати свою полiтику та цiлi
управлiння капiталом з урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або
стратегiї розвитку.
11. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв
На 31 грудня 2017 р. балансова вартiсть фiнансових iнструментiв СК приблизно дорiвнювала їх
справедливiй вартостi.
Генеральний директор Маленко Р.I.
Головний бухгалтер Козакова Л. М.
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