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

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний
директор

Iтигiн Владислав Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

23.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА
РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
емітента
2. Організаційноправова форма
емітента

Акцiонерне товариство

3. Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ
емітента

31277606

4. Місцезнаходження
емітента

65058 Одеська область Приморський район мiсто Одеса вул.
Довженка, будинок 6-А

5. Міжміський код,
телефон та факс
емітента

0487771850 0482347525

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

24.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

№79(2832) "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з
цiнних паперiв та фондового ринку"
(номер та найменування офіційного друкованого
видання)

3. Річна інформація
розміщена на сторінці

www.orsk.com.ua
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

25.04.2018
(дата)

23.04.2018
(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

X

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом
звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення
яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у
складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття

X

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та
інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які
складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які
включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску
боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки 1. Iнформацiя щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутня, оскiльки Товариство не
бере участь у створенi юридичних осiб . 2. Вiдповiдно до вимог ст. 4-1 Закону України "Про державне
регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" рейтингування товариством не здiйснювалось у зв'язку з вiдсутнiстю
державної частки в статутному капiталi товариства, товариство не займає монопольного становища, немає
стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, товариством емiтованi акцiї. 3. Iнформацiя щодо
особливої iнформацiї вiдсутня. 4. Товариство в звiтному роцi випуск облiгацiй не здiйснювало. 5. Iншi цiннi папери
товариством в звiтному роцi не випускались. 6. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало викуп
власних акцiй. 7. Протягом звiтного перiоду товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. 8.
Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня у
зв'язку з тим, що рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. 9.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв вiдсутня у зв'язку з тим,
що рiшення про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалось. 10.
Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є
заiнтересованiсть вiдсутня у зв'язку з тим, що рiшення про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення
правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть не приймалось. 11. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не
складається у зв'язку з вiдсутнiстю випуску цiльових облiгацiй.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА
КОМПАНIЯ"

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

А01 № 319815

3. Дата проведення державної реєстрації

04.12.2000

4. Територія (область)

Одеська область

5. Статутний капітал (грн.)

20020000.00

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

0.000

0.000
5

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.12"

ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"

65.20"

ПЕРЕСТРАХУВАННЯ"

ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
10. Органи управління
Загальні збори акціонерів; генеральний директор (одноосібний виконавчий
підприємства
орган).
11. Банки, що обслуговують емітента
66.29

1) Найменування банку (філії, відділення банку), який
обслуговує емітента за поточним рахунком у
національній валюті

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"МАРФIН БАНК"

2) МФО банку

328168

3) Поточний рахунок

26500211561

4) Найменування банку (філії, відділення банку), який ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній "МАРФIН БАНК"
валюті
5) МФО банку

328168

6) Поточний рахунок

26501211561840

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

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

Страхова дiяльнiсть

АГ 569153

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 569154

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 569155

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 569156

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом обов'язкового страхування.
АГ 569157

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 569158

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 569159

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 569160

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.

Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис
Страхова дiяльнiсть
Опис

АГ 569161

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 569162

20.12.2010

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 20.12.2010 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.
АГ 594180

16.12.2011

Держфiнпослуг

. .

Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї: з 16.12.2011 року безстроковий. Емiтент i надалi прогнозує займатися
даним видом страхування.

14. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
( для акціонерних товариств )
Дата введення
посади
корпоративного
секретаря

Дата
призначення
особи на посаду
корпоративного
секретаря

Прізвище, ім'я, по батькові особи,
призначеної на посаду
корпоративного секретаря

Контактні дані: міжміський
код, телефон та електронна
поштова адреса

1

2

3

4

19.04.2013

19.04.2013

Федосєєв Анатолiй Миколайович

Опис

Корпоративний секретар товариства здiйснює координацiю роботи органiв та посадових
осiб товариства, забезпечує їх зв'язок з акцiонерами товариства. Обов'язки
корпоративного секретаря викладенi в статутi товариства, положеннi про корпоративного
секретаря i укладенiй з ним трудовiй угодi.

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

Генеральний директор
1. Посада
Iтигiн Владислав Анатолiйович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1976
4. Рік народження
вища
5. Освіта**
17
6. Стаж роботи (років)**
ВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МОРСЬКИЙ
7. Найменування підприємства та
ТРАНСПОРТНИЙ БАНК", економiст
попередня посада, яку займав**
29.04.2016 на 5 років
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Генеральний директор здiйснює повноваження одноосiбного виконавчого органу, керує поточною
діяльністю товариства. Судимості за корисливі та посадові злочини немає.
Генеральний директор вправi без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, в тому числi: представляти його
iнтереси, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, пiдписувати цивiльно-правовi, фiнансовi та банкiвськi
документи, розпоряджатися майном та коштами Товариства, видавати накази та давати розпорядження,
обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства.
Судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.
Ревiзор
1. Посада
Пасіченко Катерина Сергіївна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1984
4. Рік народження
вища
5. Освіта**
2
6. Стаж роботи (років)**
ТОВ "СКВО", економiст
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
29.04.2016 на 5 роки
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Здійснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. Судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.
Головний бухгалтер
1. Посада
Арнаут Светлана Леонідівна
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1965
4. Рік народження
вища
5. Освіта**
20
6. Стаж роботи (років)**
ТОВ "Берліна Авто", головний бухгалтер
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
02.10.2017 безстроково
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Веде бухгалтерский облiк, подає фiнансову та статистичну звiтність. Судимостi за корисливi та
посадовi злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.
1. Посада
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
4. Рік народження
5. Освіта**
6. Стаж роботи (років)**
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**

Внутрішній аудитор
Старушкевич Михайло Іванович

1973
вища
13
ТОВ "Рост", начальник фінансового департаменту

29.04.2016 на 5 років
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Здійснює аудит дотримання законів, нормативних актів, статуту та рішень загальних зборів.
Судимості за корисливі та посадові злочини немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.
Корпоративний секретар
1. Посада
Федосєєв Анатолій Миколайович
2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної
особи або повне найменування
юридичної особи
3. Ідентифікаційний код юридичної
особи
1948
4. Рік народження
вища
5. Освіта**
4
6. Стаж роботи (років)**
ПРАТ "ОРСК", спеціаліст по страхуванню.
7. Найменування підприємства та
попередня посада, яку займав**
19.04.2013 на 5 років
8. Дата набуття повноважень та термін,
на який обрано
9. Опис Здійснює координацію роботи органів товариства. Судимості за корисливі та посадові злочини
немає. Особа не дала згоди на розкриття паспортних данних.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
Кількість за видами акцій
Посада

Прізвище, ім'я, по
батькові посадової
особи

1

2

Генеральний
директор

Ітигін Владислав
Анатолійович

Ідентифікаційний код
юридичної особи

3

Усього

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

привілейов
ані на
пред'явник
а

4

5

6

7

8

9

5445

9.9

5445

0

0

0

5445

9.9

5445

0

0

0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних)
Найменування юридичної особи

Ідентифікацій
ний код
юридичної
особи

"ВАЛЬФОНДА ХОЛДIНЗ ЛIМIТЕД"

Кількість за видами акцій

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

прості іменні

привілейовані
іменні

135903

КIПР 1082 Нiкосiя, Агiой
Омологiтес Кирiаку Мацiс 16 Iгл
Гаус, 10-й поверх

13200

24

13200

0

"ПЕТРУС ОВЕРСIЗ ЛТД"

87570

ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (Брит.)
немає Тортола Роуд Таун, п/с 3175
Маркет Сквер, Ямрадж Бiлдiнг, 3-й
поверх

13200

24

13200

0

"ФIНЕРТОН ЛIМIТЕД>

503257

ВIРГIНСЬКI ОСТРОВИ (Брит.)
немає Тортола Роуд Таун Маркет
Сквер, Ямрадж Бiлдiнг, 3-й поверх

13612

24.749090909091

13612

0

Кількість акцій
(штук)

Від загальної
кількості акцій (у
відсотках)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Усього 40012

72.749090909091

Кількість за видами акцій
прості іменні

привілейовані
іменні

40012

0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних зборів

Чергові
X

Позачергові

13.04.2017
Дата проведення
100
Кворум зборів
Опис Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1.Обрання голови, секретаря зборiв та особи, яка виконує повноваження лiчильної комiсiї зборiв,
затвердження регламенту зборiв.
Iнформацiя Генерального директора Iтигiна В.А.
Виступили: Старушкевич М.I.
Ухвалили: Обрати голову та секретаря загальних зборiв, особу, яка виконує повноваження лiчильної
комiсiї зборiв , затвердити регламент зборiв.
2.Звiт Генерального директора товариства про результати фiнансової та господарської дiяльностi
товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду рiчного звiту.
Звiт Генерального директора товариства Iтигiна В.А.
ВиступилиПасiченко К.С.
Ухвалили: Затвердити рiчний звiт Генерального директора по результатам фiнансової та господарської
дiяльностi товариства за 2016 рiк. Роботу Генерального директора Iтигiна В.А. в 2016 роцi визнати
задовiльною. Доручити Генеральному директору товариства Iтигiну В.А.:
- отримати вiд Нацкомфiнпослуг роз'яснення щодо критерiїв вiдповiдностi активiв страховика (вимог до
договорiв, тощо) Постановi Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 17.08.2002р. № 1211 "Про затвердження
напрямiв iнвестування галузей економiки за рахунок коштiв страхових резервiв";
- у строк до 31.12.2017 р здiйснити рекласифiкацiю активiв товариства у вiдповiдностi до норм чинного
законодавства та отриманих вiд Нацкомфiнпослуг роз'яснень.
3.Звiт та висновки Ревiзора товариства щодо фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2016 рiк та
прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту.
Звiт ревiзора товариства Пасiченко К.С.
Виступили: Андрюшин О.С.
Ухвалили: Затвердити звiт та висновки Ревiзора товариства по результатам перевiрки фiнансовогосподарської дiяльностi та балансу товариства за 2016 рiк.
4. Звiт внутрiшнього аудитора щодо ефективностi управлiння товариством. Звiт внутрiшнього аудитора
товариства Старушкевича М.I
Виступаючих не було.
Ухвалили: Звiт внутрiшнього аудитора щодо ефективностi управлiння товариством взяти до вiдома.
5. Розподiл прибутку товариства. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв.
Iнформацiя Генерального директора Iтигiна В.А.
Виступили: Старушкевич М.I.
Ухвалили: Прибуток не розподiляти, дивiденди не виплачувати.

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

Номер
свідоцтва про
реєстрацію
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

1

2

3

4

5

21.05.2009

№ 136/1/09

НКЦПФР

UA1501101000

Акція проста
бездокумент
арна іменна

Опис

Номінальна
вартість
акцій (грн.)

Кількість
акцій (штук)

Загальна
номінальна
вартість (грн.)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

6

7

8

9

10

Бездокументарнi
iменнi

364.00

55000

20020000.00

100.000000000
000

Міжнародний
Тип цінного Форма існування та
ідентифікаційний
паперу
форма випуску
номер

Цiннi папери товариства розмiщеннi в повному обсязi. Обiг цiнних паперiв товариства здiйснюється на вторинному неорганiзованому ринку. Фактiв
лiстингу/делiстингу (сукупнiсть процедур з включення/виключення цiнних паперiв до реєстру органiзатора торгiвлi та здiйснення контролю за вiдповiднiстю цiнних
паперiв i емiтента умовам та вимогам, установленим у правилах органiзатора торгiвлi) цiнних паперiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" на фондовiй бiржi в 2016 роцi не було. Протягом звiтного року додатковий випуск акцiй не здiйснювався.
Розміщення приватне, мета випуску - підвищення платоспроможності товариства.

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

Найменування основних
засобів
1.Виробничого призначення

Власні основні засоби
(тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
87.000
67.000

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

Основні засоби ,
всього (тис.грн.)
На
На кінець
початок
періоду
періоду
87.000
67.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

12.000

17.000

0.000

0.000

12.000

17.000

- транспортні засоби

75.000

50.000

0.000

0.000

75.000

50.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

2. Невиробничого призначення

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- земельні ділянки

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інестиційна нерухомість

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

- інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

87.000

67.000

0.000

0.000

87.000

67.000

Пояснення : Основні засоби розташовані за юридичної адресі страхової компанії.
Протягом 2017 року страхова компанія придбала основних засобів на суму 12тис.грн.
Ступень зносу основних засобів складає 86%.
Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного
застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку
як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу. Тобто, підприємство
здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на 01.01.2013р. та
використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на
цю дату та на дату переходу з відповідним перерахунком накопленого зносу. У
подальшому основні засоби оцінюються за їх собівартістю мінус накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума
накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової
вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу.
Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого
прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу.
Амортизація основних засобів Підприємства нараховується прямолінійним методом, з
використанням таких термінів використання: комунікації, меблі -від 120 до 160
місяців; інструменти, прилади, інвентар- від 24 до 60 місяців;
транспортні засоби - 120 місяців.
Суттєвих змін у вартісті основних засобів та обмеження на використання майна
страхової компанії не було.

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

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

61490

60384

Статутний капітал (тис.грн.)

20020

20020

20020
20020
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)
Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій
Опис
НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого
Наказом Міністерства фінансів України №73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих
активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи +
Витрати майбутніх періодів - Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення
наступних виплат - Доходи майбутніх періодів.
Розрахункова вартість чистих активів (61 490,00 тис. грн.) більше скоригованого статутного
Висновок
капіталу (20020,00 тис .грн.). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України.
Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на
кінець року.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
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):
за сертифікатами ФОН (за кожним власним
випуском):
За векселями (всього)
за іншими цінними паперами (у тому числі за
похідними цінними паперами) (за кожним
видом):

Дата
виникнен
ня

Непогашена
частина
боргу
(тис.грн.)

Дата
погашення

0.00
0.00
0.00
0.00

Відсоток за
користування
коштами
(відсоток
річних)
Х
0.000
Х
Х

Х
відсутня
Х
Х
відсутня
Х

0.00
0.00

0.000
Х

відсутня
Х

відсутня
Х

0.00
0.00

0.000
Х

відсутня
Х

відсутня
Х
Х

0.00
0.00
0.00

0.000
Х
Х

відсутня
Х
Х

Х
відсутня
Х
Х

відсутня
0.00
0.000
відсутня
За фінансовими інвестиціями в корпоративні
Х
1463.00
Х
Х
права (за кожним видом):
Податковi зобов'язання
31.12.2017
563.00
0.000
відсутня
Iншi зобов'язання
31.12.2017
900.00
0.000
відсутня
Податкові зобов'язання
Х
0.00
Х
Х
Фінансова допомога на зворотній основі
Х
0.00
Х
Х
Інші зобов'язання та забезпечення
Х
0.00
Х
Х
Усього зобов'язань та забезпечень
Х
1463.00
Х
Х
Опис Iншi зобов'язання емiтента це:
заборгованiсть перестраховика по ризикам, переданим у перестрахування (631 тис. грн.)
поточнi забезпечення (86 тис. грн.)
Заборгованiсть по заробiтної плати (8 тис. грн.)
Заборгованiсть по поточним розрахункам (175 тис.грн.)

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

№ з/п

Основний вид продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї виробленої
продукції

у натуральній
формі (фізична
одиниця виміру)

у грошові формі
(тис.грн.)

у відсотках до
всієї реалізованої
продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Страхування за видами лiцензiй

0.00

0

6779.00

100

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/п

Склад витрат

1
1
2
3

2
Заробiтна плата працiвникiв
Оренда офiсу
Агентська винагорода

Відсоток від загальної
собівартості
реалізованої продукції
(у відсотках)
3
22.00
6.00
70.00

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Загальні збори акціонерів
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?
Рік
Кількість зборів, усього
1
2015
1
2
2016
1
3
2017
1

У тому числі позачергових
0
0
0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори
Акціонери
Депозитарна установа
Інше
вiдсутнiй

Так
X

Ні
X
X

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

Ні
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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

Ні

Наглядова рада
Виконавчий орган
Ревізійна комісія (ревізор)
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 : вiдсутнiй

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

Органи управління
Який склад наглядової ради (за наявності) ?
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:
кількість членів наглядової ради - акціонерів
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10
відсотками акцій
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10
відсотками акцій

(осіб)
0
0
0
0
0
0
0
0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інші (запишіть)

Наглядової ради немає.

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація
щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою
поставлених завдань :
вiдсутнiй
Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради? 0
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?
Так
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
вiдсутнiй вiдсутнiй

Ні
X
X
X
X

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
вiдсутнiй
Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради :
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні ) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової
вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інше
Наглядової ради немає.

Ні
X
X
X
X

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

Інше (запишіть)

Наглядової ради немає.

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми
правами та обов'язками?
Так
Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
X
документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена
X
наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
X
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не
X
було обрано нового члена
Інше (запишіть) Наглядової ради немає.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так,
створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, введено посаду ревізора
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб.
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох
років? 1
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

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

Загальні
збори
акціонерів

Наглядова
рада

Виконавчий
орган

Не належить до
компетенції
жодного органу

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

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) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

Так
X

Ні

Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
X
Положення про виконавчий орган
X
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)
Компетенція органів управління товариства, обов'язки посадових осіб, положення про акції та
порядок розподілу прибутку детально викладені в статуті товариства.

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

Ні
X
X

X

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

Так
X

Ні
X
X

Інше (запишіть)

вiдсутнiй

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

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

Так
X

Ні
X
X

X
X

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

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

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних
трьох років?

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

Так
X

Ні
X
X
X
X

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

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом
наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі
України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)
Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління
вкажіть дату його прийняття: 18.04.2014;
яким органом управління прийнятий: загальними зборами акцiонерiв
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил)
корпоративного управління? (так/ні) Так;
укажіть, яким чином її оприлюднено: розмiщено на сайтi товариства www.orsk.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.
Принципи корпоративного управлiння в товариствi дотримуються.

Звіт про корпоративне управління
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Одержання прибутку шляхом надання страхових послуг.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою
установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження;
для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством
вимогам та зміну їх складу за рік.
"ФIНЕРТОН ЛIМIТЕД"
(реєстрацiйний номер 503257)
Британськi (Вiргiнськi) острови Вотерфрант Драйв д/н Роуд Таун,
Тортола 3-й поверх, Женева Плейс
24,75%
"ПЕТРУС ОВЕРСIЗ ЛТД"
(реєстрацiйний номер 87570)
Британськi (Вiргiнськi) острови а/с 3175 д/н Роуд Таун Тортола 24,0%
"ВАЛЬФОНДА ХОЛДIНЗ ЛIМIТЕД"
(реєстрацiйний номер 135903)
Кiпр Кирiаку Мацiс, 1082 д/н Нiкосiя 16 Iгл Гаус, 10-й поверх, Агiой
Омологiтес
24,0%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВЧАСНИЙ ЦВЯХ" ЕДРПОУ 40971686 65009,
Одеська область, мiсто Одеса, Приморський район, вулиця Генуезька, будинок 1/2, нежитлове, примiщення
401 9,9%
Iтигiн Владислав Анатолiйович
65089, м.Одеса, вул..Ак.Вiльямса,78, кв.2. Паспорт КК № 374320
виданий 10.12.1999р. Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
9,9%
Iтигiна Юлiя Еросiвна
65012, м.Одеса, вул.Уютна, 1,кв.19. Паспорт КК № 994465 виданий 04.11.2002р.
Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
7,45%
Разом:
100%
Всi цi акцiонери вiдповiдають встановленим законодавством вимогам, змiни їх складу за рiк не було.
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.
Фактiв порушення членами виконавчого органу внутрiшнiх правил не було (наглядової ради не має).
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.
Припис Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд
27.04.2017 р.
(виконано станом на 01.09.17; вiдомостi про Припис та його виконання наявнi на сайтi www.nfp.gov.ua).
5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
У товариствi налагоджена система управлiння ризиками згiдно з вимогами дiючих нормативно-правових актiв.
6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього
аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої
фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
19.04.13 обрано, а 29.04.16 переобрано внутрiшнього аудитора товариства. Щороку на рiчних загальних зборах
акцiонерiв заслуховується звiт внутрiшнього аудитора щодо ефективностi управлiння товариством в
адмiнiстративнiй та фiнансовiй сферах.
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 фiнансової установи розмiр
не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує
встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi-продажу активiв протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи
розмiр - не було.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промисловофінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є
комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Таких операцiй не було.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне
регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Аудит виконано вiдповiдно до МСА та Методичних рекомендацiй щодо аудиторських звiтiв, що подаються до
Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг за результатами
аудиту рiчної звiтностi та звiтних даних фiнансових установ за 2017р., затверджених розпорядженням
Нацкомфiнпослуг вiд 01.02. 2018 р. № 142.
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).
Наглядової ради немає.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
13 рокiв загального стажу аудиторської дiяльностi
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
4 роки надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Iншi послуги не надавались.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього
аудитора;
Таких випадкiв немає.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років;
Ротацiї аудиторiв небуло.
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.
Таких випадкiв немає.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг,
зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
У фiнансовiй установi (страховiй компанiї) створено механiзм захисту прав споживачiв.
А саме, на доступному для клiєнтiв мiсцi в офiсi страхової компанiї розмiщено копiї документiв (Свiдоцтв) з
iнформацiєю про реєстрацiйнi данi страхової компанiї, отриманi нею лiцензiї, а також адреси та номери
телефонiв Нацкомфiнпослуг, Держiнспекцiї України з питань захисту прав споживачiв, Iнспекцiї з питань
захисту прав споживачiв в Одеськiй областi та страхової компанiї, П.I.Б. керiвникiв страхової компанiї.
Визначено посадову особу, яка веде прийом громадян та часи прийому.
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Розгляд скарг i прийом громадян здiйснює Генеральний директор Iтигiн Владислав Анатолiйович у
своєму кабiнетi в офiсi страхової компанiї в робочi днi в робочi часи.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг
(характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

Скарг не було.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Позовiв не було.

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА
РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"
Територія ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Організаційно-правова форма господарювання АКЦIОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ СТРАХУВАННЯ, КРІМ
СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ"
Середня кількість працівників 5
Одиниця виміру : тис. грн.
Адреса 65058 Одеська область Приморський район мiсто Одеса вул.
Довженка, будинок 6-А, т.0487771850
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

2018

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ

Коди
01
01
31277606
5110137500
230

за КВЕД

65.12"

V

Баланс ( Звіт про фінансовий стан ) на "31" грудня 2017 р.
Форма № 1
Актив
1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи

Код за ДКУД

1801001

Код
На початок
На кінець
На дату перерядка звітного періоду звітного періоду ходу на МСФЗ
2
3
4
01.01.2012
99
1000
12
68

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

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

189
177
-87
466
379
---

260
192
-67
481
414
---

1030

--

--

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

1035
1040
1045
1090
1095

1324
---1423

65286
---65421

1100

--

--

1110

--

--

1125

1604

1514

1130

--

--

з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій

1135
1136

1
--

---

1140

--

251

1145

55045

--

1155
1160
1165
1167
1170
1180
1182
1183

117
-8337
8337
7
322
-322

9
-5057
1356
2
293
-293

189
90
-216
446
230
----

----315
1
-7
--

---36312
1
2110
3090
3090
-411
13
398

Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс

1190
1195

-65433

-7126

1200

--

--

1300

66856

72547

-41932
-42247

Код
рядка
2

На початок
звітного року
3

1400

20020

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

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

--265
40099
--60384

--265
41205
--61490

1500

--

--

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Страхові резерви
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1510
1515
1520
1521
1525
1530
1532
1533
1595

--56
56
-5397
3793
1604
5453

-----9594
7810
1784
9594

1600

--

--

1610

--

--

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

1615
1620
1621
1625
1630

-466
463
-9

-563
563
-8

1650

516

631

1660
1665
1690
1695

--28
1019

86
-175
1463

1700

--

--

Баланс

1900

66856

72547

Пасив
1
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями

Генеральний директор

На кінець
На дату перезвітного періоду ходу на МСФЗ
4
5
20020
20020

-----3029
22
3007
3029
--

--

________________

Iтигiн Владислав Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

--265
18812
--39097
--

________________
(підпис)

Арнаут Светлана Леонідівна

-73
73
2
6
-4
-36
121
--

42247

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
31277606

Звіт про фінансові результати ( Звіт про сукупний дохід )
за 2017 рік
Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

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

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

2000

--

--

2010
2011
2012
2013

6779
8768
(1779)
180

6132
6994
(1420)
-737

2014

-30

-179

2050

(1756)

(1372)

2070

981

685

2090

4042

4075

2095
2110
2111
2112
2120
2130
2150
2180

(--)
-4017
-4017
-227
(366)
(--)
(73)

(--)
-623
-556
-67
93
(207)
(--)
(3886)

2190

--

--

2195
2200
2220
2240
2250
2255
2270

(187)
3
808
1111
(--)
(--)
(65)

(548)
-807
7382
(--)
(--)
(6208)

2290

1670

1433

2295
2300

(--)
-564

(--)
-468

2305

--

--

2350

1106

965

2355

(--)

(--)

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

Код
рядка

За звітний період

2
2400
2405
2410

3
----

За аналогічний
період попереднього
року
4
----

2415

--

--

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

2445
2450

---

---

2455

--

--

2460
2465

-1106

-965

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

Код
рядка

За звітний період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
72
297
61
50
2696
3176

За аналогічний
період попереднього
року
4
58
265
49
44
5734
6150

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

Генеральний директор

________________

Код
рядка

За звітний період

2
2600
2605
2610

3
55000
55000
0.02010000

За аналогічний
період попереднього
року
4
55000
55000
0.01700000

2615

0.02010000

0.01700000

2650

--

--

Iтигiн Владислав Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Арнаут Светлана Леонідівна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОДЕСЬКА
РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

за ЄДРПОУ

2018

Коди
01
01
31277606

Звіт про рух грошових коштів ( за прямим методом )
за 2017 рік
Форма № 3
Стаття
1
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
у тому числі податку на додану вартість
Цільового фінансування
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках
Надходження від страхових премій
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахувань на соціальні заходи
Зобов'язань з податків і зборів
Зобов'язання з податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Інші надходження
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Виплати за деривативами
Витрачання на надання позик
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
Отримання позик
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів
Залишок коштів на кінець року

Код за ДКУД

1801004

Код
рядка

За звітний період

2

3

За аналогічний
період попереднього
року
4

3000

--

--

3005
3006
3010

----

----

3025

66

50

3050
3095

8800
1312

6996
879

3100

(1517)

(75)

3105
3110
3115
3116

(240)
(60)
(547)
(468)

(255)
(53)
(531)
(--)

3150

(3330)

(4167)

3190
3195

(571)
3913

(125)
2719

3200

--

5712

3205

--

--

3215

418

808

3220
3225
3230
3250

--56723
2548

---2513

3255

(66030)

(6451)

3260
3270
3275
3290
3295

(85)
(--)
(1678)
(8)
-8112

(--)
(--)
(--)
(--)
2582

3300

--

--

3305
3340

-919

-5657

3345

(--)

(--)

3350
3355
3390
3395
3400
3405
3410
3415

-(--)
(--)
919
-3280
8337
-5057

-(--)
(8837)
-3180
2121
6216
-8337

Генеральний директор

________________

Iтигiн Владислав Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

________________
(підпис)

Арнаут Светлана Леонiдiвна

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ"

2018

за ЄДРПОУ

Коди
01
01
31277606

Звіт про власний капітал
за 2017 рік
Форма № 4

Стаття

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

Генеральний директор

Код за ДКУД

НерозЗареєстподілерований Капітал ДодатРезерний
Неопла- ВилуКод
(пайови у дооцін- ковий
вний прибуток чений
чений
рядка
й)
ках
капітал капітал (непокри капітал капітал
капітал
тий
збиток)
2
3
4
5
6
7
8
9
4000
20020
--265
40099
---

Всього

10
60384

4005

--

--

--

--

--

--

--

--

4010
4090

---

---

---

---

---

---

---

---

4095

20020

--

--

265

40099

--

--

60384

4100

--

--

--

--

1106

--

--

1106

4110

--

--

--

--

--

--

--

--

4200

--

--

--

--

--

--

--

--

4205

--

--

--

--

--

--

--

--

4210

--

--

--

--

--

--

--

--

4240

--

--

--

--

--

--

--

--

4245

--

--

--

--

--

--

--

--

4260

--

--

--

--

--

--

--

--

4265

--

--

--

--

--

--

--

--

4270

--

--

--

--

--

--

--

--

4275

--

--

--

--

--

--

--

--

4290
4295
4300

--20020

----

----

--265

-1106
41205

----

----

-1106
61490

________________

Iтигiн Владислав Анатолiйович

(підпис)

Головний бухгалтер

1801005

________________
(підпис)

Арнаут Светлана Леонiдiвна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Примiтки до фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ "ОДЕСЬКА РЕГIОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНIЯ" пiдготовлена за
звiтний рiк, який включає перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017року.
1. Основнi вiдомостi про компанiю.
Одеська регiональна страхова компанiя (далi - "Компанiя") була створена
04.12.2000 р. у виглядi Закритого акцiонерного товариства. У 2010 р. на виконання
вимог Закону України "Про акцiонернi товариства" вiдбулась реорганiзацiя шляхом
перетворення на Приватне акцiонерне товариство, яке є правонаступником ЗАТ
"Одеська регiональна страхова компанiя".
Компанiєю здiйснено 6 емiсiй акцiй; станом на 31.12.2017р. статутний капiтал,
сформований згiдно законодавства України, становлює 20 020 000,00 грн.
Учасниками Компанiї є:
Найменування юридичної особи засновника та/або учасника
Мiсцезнаходження
Вiдсоток акцiй учасника (вiд загальної кiлькостi)
"ФIНЕРТОН ЛIМIТЕД"
(реєстрацiйний номер 503257) Британськi (Вiргiнськi) острови Вотерфрант Драйв д/н
Роуд Таун, Тортола 3-й поверх, Женева Плейс
24,75%
"ПЕТРУС ОВЕРСIЗ ЛТД"
(реєстрацiйний номер 87570)
Британськi (Вiргiнськi) острови а/с 3175 д/н Роуд
Таун Тортола
24,0%
"ВАЛЬФОНДА ХОЛДIНЗ ЛIМIТЕД"
(реєстрацiйний номер 135903) Кiпр Кирiаку Мацiс, 1082 д/н Нiкосiя 16 Iгл Гаус, 10й поверх, Агiой Омологiтес
24,0%
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ЗАВЧАСНИЙ ЦВЯХ" ЕДРПОУ 40971686
65009, Одеська область, мiсто Одеса, Приморський район, вулиця Генуезька,
будинок 1/2, нежитлове, примiщення 401
9,9%
Iтигiн Владислав Анатолiйович 65089, м.Одеса, вул..Ак.Вiльямса,78, кв.2. Паспорт КК
№ 374320 виданий 10.12.1999р. Київським РВ УМВС України в Одеськiй областi
9,9%
Iтигiна Юлiя Еросiвна
65012, м.Одеса, вул.Уютна, 1,кв.19. Паспорт КК № 994465
виданий 04.11.2002р. Приморським РВ УМВС України в Одеськiй областi
7,45%
Разом:
100%
Компанiя надає послуги з обов'язкових та добровiльних видiв страхування згiдно з
наявними безстроковими лiцензiями.
У Компанiї немає дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених
пiдроздiлiв.
Мiсцезнаходження Компанiї: Україна, 65058, м. Одеса, вул. Довженка, 6-а.
Генеральним директор Компанiї з моменту заснування є Iтигiн Владислав
Анатолiйович.
2.
Основа пiдготовки фiнансової звiтностi.
2.1. Принципи пiдготовки
Вiдповiдно до вимог Закону Українi "Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в Українi" й на виконання Постанови Кабiнету Мiнiстрiв України "Про
затвердження Порядку подання фiнансової звiтностi" № 419 вiд 28.02.2000 р. дана
iндивiдуальна фiнансова звiтнiсть Компанiї пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних
Стандартiв Фiнансової звiтностi ("МСФЗ").
МСФЗ включають в себе стандарти й тлумачення, затвердженi Радою з Мiжнародних
Стандартiв Бухгалтерського Облiку, а також дiючi Мiжнароднi Стандарти
Бухгалтерського Облiку ("МСБО") й тлумачення, затвердженi Комiтетом з Мiжнародних
Стандартiв Бухгалтерського Облiку.
Компанiя обрала 01.01.2012 р. датою переходу на звiтування згiдно з МСФЗ.
За 2017 звiтний рiк подається звiтнiсть, що складається у порiвняльної iнформацiї
за 2016 рiк iз застосуванням МСФЗ, що будуть чиннi на 31.12.2017 р., з
урахуванням виняткiв, визначених у МСФЗ 1.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вiдповiдно до МСФЗ вимагає використання деяких
бухгалтерських оцiнок i припущень. Це також вимагає вiд керiвництва рiшень
вiдносно вибору й застосування облiкової полiтики. Дана фiнансова звiтнiсть
пiдготовлена виходячи з принципу непереривностi дiяльностi Компанiї. На дату
складання звiтностi немає намiру чи необхiдностi лiквiдацiї Компанiї або суттєвого
зменшення її дiяльностi; керiвництво Компанiї впевнено у продовженнi її дiяльностi
протягом щонайменше одного року з дати балансу.
При складаннi даної звiтностi використовувався також принцип нарахування. Ефект
операцiй та iнших подiй визнається, коли вони трапляються, та знаходить
вiдображення в бухгалтерському облiку й фiнансовiй звiтностi того перiоду, до
якого вони вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть превалюючи вiдображає економiчну суть операцiй, нiж їх
юридичну форму. Елементи статей фiнансової звiтностi визнаються лише, коли вони

задовольняють критерiям визнання активiв чи зобов'язань, та їх монетарна оцiнка
може бути здiйснена з достатньою надiйнiстю.
Дана фiнансова звiтнiсть складена виходячи з бухгалтерських записiв, зроблених
згiдно з законодавством України, з метою достовiрного подання iнформацiї згiдно
вимог МСФЗ.
2.2. Основнi бухгалтерськi оцiнки й припущення вiдносно застосування облiкової
полiтики.
При пiдготовцi фiнансової звiтностi за МСФЗ Компанiя робить оцiнки та припущення,
якi впливають на визначення сум активiв i зобов'язань, визначення доходiв i витрат
звiтного перiоду, розкриття умовних активiв i зобов'язань на дату пiдготовки
звiтностi. Такi оцiнки й припущення постiйно вдосконалюються та впираються на
минулий досвiд, а також iншi фактори, включаючи очiкування майбутнiх подiй, що є
обгрунтованими за даних обставин.
Найбiльш суттєвими сферами застосування оцiнок i припущень є:
а) Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв (МСБО 16, МСБО 38).
Керiвництво робить оцiнки й припущення стосовно амортизацiї основних засобiв
i нематерiальних активiв на основi своїх знань вiдносно цих активiв, а також
способiв їх використання.
Основнi засоби й нематерiальнi активи амортизуються прямолiнiйним методом
виходячи з припустимого термiну їх корисного використання. Прямолiнiйний метод
найбiльш достовiрно вiдображає спосiб використання цих активiв у дiяльностi
Компанiї та дозволяє досягти найбiльшої вiдповiднiсть витрат доходам.
Термiни корисного використання основних засобiв i нематерiальних активiв
пiддаються аналiзу й оцiнцi щонайменш щорiчно.
Термiн амортизацiї безстрокових лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi
встановлений у 10 рокiв виходячи з принципу консервативiзму й обачливостi.
б) Знецiнення активiв (МСБО 36).
Компанiя аналiзує свої активи з метою виявлення можливого зниження їх поточної
вартостi. Для цього дослiджується, чи є будь-яка наявна iнформацiя, що свiдчить
про вимiрюване зменшення майбутнiх грошових потокiв вiд активу. Керiвництво робить
оцiнки й припущення вiдносно як розмiру, так i строковостi майбутнiх грошових
потокiв.
в) Справедлива вартiсть.
Для активiв i зобов'язань, що вiдображаються за справедливою вартiстю, Компанiя
застосовує ринкову вартiсть, якщо така є наявною. Якщо немає iнформацiї про наявну
ринкову вартiсть, використовуються рiзноманiтнi технiки оцiнки.
г) Поточнi i вiдстроченi податковi активи й зобов'язання (МСБО 12).
Податковi активи i зобов'язання по поточному податку на прибуток за поточний
перiод встановлюються у сумi, що пiдлягає вiдшкодуванню податковими органами або
сплатi податковим органам. Податкове законодавство i податковi ставки, що
застосовуються при встановленнi цiєї суми, це законодавство й ставки прийнятi або
фактично прийнятi на звiтну дату в Українi.
Вiдстроченi податковi активи визнаються по всiм тимчасовим рiзницям i
невикористаним податковим збиткам у тому розмiрi, в якому можливе їх покриття у
майбутньому прибутком, що буде пiдлягати оподаткуванню. Керiвництво має зробити
суттєвi припущення щодо визначення розмiру вiдстрочених податкових активiв для
вiдображення в фiнансовiй звiтностi, 'рунтуючись на можливих строках i розмiрi
майбутнього прибутку, буде пiдлягати оподаткуванню, та стратегiй податкового
планування.
Зобов'язання щодо вiдстроченого оподаткування визначається виходячи з усiх
тимчасових рiзниць, що виникають внаслiдок вiдхилень податкової бази активiв й
зобов'язань вiд їх поточної вартостi.
Усi рiзницi в вiдстроченому оподаткуваннi вiдображаються в Звiтi про сукупний
дохiд.
д) Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн i операцiй з ними (МСБО 24).
Сторони вважаються зв'язаними, якщо одна з них може контролювати або здiйснювати
суттєвий вплив на iншу шляхом прийняття операцiйних та/або фiнансових рiшень.
При визначеннi, чи вважаються контрагенти Компанiї зв'язаними з нею сторонами,
Керiвництво використовує усю доступну iнформацiю, приймаючи до уваги скорiше
сутнiсть взаємовiдносин, нiж їх юридичну форму.
3.
Основнi елементи облiкової полiтики.
3.1. Функцiональна валюта та валюта звiтностi.
Функцiональною валютою та валютою даної фiнансової звiтностi є українська гривня
(грн.) - нацiональна грошова одиниця України.
Керiвництво визначило українську гривню, як функцiональну валюту, бо саме вона
вiдображає економiчну суть подiй та обставин, що лежать в основi фiнансової
звiтностi Компанiї.
3.2. Основнi засоби, нематерiальнi активи й амортизацiя.
Основнi засоби й нематерiальнi активи вiдображаються в фiнансовiй звiтностi за
первiсною вартiстю iз вирахуванням накопиченої амортизацiї та можливого
знецiнення.

Окрiм вказаного методу вiдображення основних засобiв, МСФЗ 16 дозволяє також їх
вiдображення по вартостi, отриманiй у результатi переоцiнки. Зваживши на категорiї
основних засобiв Компанiї та несуттєвiсть цiєї статтi у Звiтi про фiнансову
позицiю, Керiвництво вирiшило недоцiльним проведення експертної оцiнки i змiну
методу вiдображення основних засобiв.
Амортизацiйнi вiдрахування здiйснюються прямолiнiйним методом протягом очiкуваного
термiну корисного використання активу. Компанiєю встановленi наступнi термiни
корисного використання активiв за категорiями:
Категорiя активiв Очiкуваний термiн
корисного використання, мiсяцi
Основнi засоби - комунiкацiї, меблi 120 - 160
Основнi засоби - iнструменти, прилади, iнвентар 24 - 60
Основнi засоби - транспортнi засоби 120
Нематерiальнi активи - програмне забезпечення, авторськi права
24 - 60
Нематерiальнi активи - лiцензiї на здiйснення дiяльностi
120
Витрати на основнi засоби капiтального характеру (покращення продуктивностi,
модернiзацiя) додаються до поточної вартостi активу; поточного характеру (витрати
на експлуатацiю, поточний ремонт) - звiтуються у витратах вiдповiдного перiоду.
Бiльшiсть витрат на нематерiальнi активи, що виникають пiсля первiсного визнання
цих активiв у бухгалтерському облiку, не капiталiзуються i пiдлягають вiднесенню
до витрат вiдповiдного перiоду за рiдкими виключеннями, коли такi витрати повнiстю
вiдповiдають критерiям визнання нематерiального активу згiдно з МСБО 38.
Прибуток чи збиток вiд вибуття основних засобiв вимiрюється виходячи з остаточної
вартостi активу й враховується у фiнансовому результатi вiдповiдного перiоду.
Залишкова вартiсть, строки корисного використання i методи нарахування амортизацiї
активiв аналiзуються наприкiнцi кожного звiтного року й коригуються по мiрi
необхiдностi.
Компанiя може переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього
об'єкта суттєво вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату балансу, не
менше нiж 10 вiдсоткiв. У разi переоцiнки об'єкта основних засобiв на ту саму дату
здiйснюється переоцiнка всiх об'єктiв групи основних засобiв, до якої належить цей
об'єкт.
У 2017 роцi Компанiя не здiйснювала переоцiнку основних засобiв.
3.3. Запаси.
Запаси вiдображаються у Звiтi про фiнансову позицiю по найменшiй з двох
собiвартостi i чистої реалiзацiйної вартостi. Чиста вартiсть реалiзацiї - це
розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням
розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцiнка
(дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду.
Запаси списуються з балансу за методом FIFO.
3.4. Грошовi кошти та їх еквiваленти.
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi
можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення
три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання
з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi
кошти, на якi має мiсце обмеження щодо їх використання, вiдображаються в облiку
окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвостi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти складаються з грошових коштiв на банкiвських
рахунках, короткострокових та довгострокових банкiвських депозитiв.
(тис. грн.)
Найменування показникiв
31.12.2017р.
31.12.2016р.
Каса Кошти на поточних рахунках у банках 1356,10
3835,96
Кошти на депозитних рахунках у банках
3701,00
4501,00
5057,10
8336,96
3.5. Страховi контракти.
Згiдно з МСФЗ 4 Компанiя проводить аналiз страхових контрактiв з метою їх
класифiкацiї на тi, за якими страховий ризик суттєво переноситься на неї, i тї, за
якими Компанiя не приймає на себе суттєвi страховi ризики (сервiснi контракти).
Компанiя як страховик не повинна визнавати як зобов'язання будь-якi страховi
резерви по можливим майбутнiм претензiям, якщо цi претензii виникають по договорам
страхування, що не iснують на звiтну дату (резерви по рискам катастроф, резерви на
вирiвнення збитковостi, тощо).
Компанiя як страховик повинна виключити страхове зобов'язання (або його частку) з
балансу тiльки коли воно погашене.
Компанiя як страховик не має залiковувати активи, пов'язанi з перестрахуванням, i
вiдповiднi страховi зобов'язання або доходи/витрати за договорами перестрахування
з витратами/доходами за вiдповiдними договорами страхування.
Компанiя як страховик повинна проводити аналiз того, чи не є знецiненеми активи з
перестрахування.

Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" компанiя як страховик має
проводити оцiнку адекватностi страхових зобов'язань на кiнець кожного звiтного
перiоду. Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку
необхiдностi збiльшення балансової вартостi страхового зобов'язання на основi
аналiзу майбутнiх грошових потокiв. Розрахунковi резерви проводяться на пiдставi
статистичного аналiзу страхових зобов'язань, сформованих в попереднiх звiтних
перiодах, та фактично проведених страхових виплат по цим зобов'язанням. Якщо ця
оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням
вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є
неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв,
нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Вiдповiдно до вимог Нацiональної комiсiї, що здiйснює регулювання ринку фiнансових
послуг, страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi
страховик зобовязаний формувати у порядку, предбаченому Законом "Про страхування".
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягає резерв
незароблених премiй.
Тому при складаннi цiєї звiтностi був проведений тест перевiрки вiдповiдностi
зобов'язань за страховими договорами (надалi - LAT (Liability Adequacy Test).
LAT проводиться окремо по кожному виду страхування i ставить метою перевiрку
достатностi зобов'язань за страховими договорами за виключенням суми вiдповiдних
активiв вiдстрочених комiсiйних витрат. Результати даної перевiрки свiдчать про
достатнiсть величини сформованих зобов'язань для покриття майбутнiх витрат по
договорам страхування. Резерв непередбачуваного ризику приймається рiвним нулю.
3.6. Виручка.
Нарахованi у поточному перiодi брутто-премiї по договорам страхування являють
собою сукупнiсть премiй по договорам, що дiють у поточному перiодi, зважених на
кiлькiсть днiв дiї кожного окремого договору у спiввiдношеннi до загального
перiоду дiї цього договору. Вони визнаються на дату початку дiї страхування за
окремим контрактом. Премiї включають коригування, зробленi у звiтному перiодi щодо
премiй, належних до отримання по договорам страхування минулих перiодiв.
Повернення частки премiй вираховуються з брутто-премiй, iншi повернення визнаються
витратами.
Незаробленi премiї є частками нарахованих за звiтний перiод премiй, що вiдносяться
до наступних звiтних перiодiв. Незаробленi премiї розраховуються на щоденнiй
пропорцiйнiй основi. Пропорцiйна частка, що приходиться на наступнi перiоди,
вiдноситься до них як резерв незароблених премiй.
3.7. Резерви.
Резерви визнаються, якщо Компанiя має поточне зобов'язання (юридичне або на
основi свого досвiду), що виникло внаслiдок минулої подiї, є ймовiрним вiдтiк
економiчних вигiд, для погашення цього зобов'язання, i сума такого зобов'язання
може бути достатньо надiйно оцiнена.
Якщо в Компанiї є обтяжливий контракт, має бути створений резерв пiд iснуюче
зобов'язання за таким контрактом.
Забезпечення (резерви) на оплату майбутнiх виплат працiвникам, в Компанiї
формуються вiдповiдно до вимог МСФО 19. Забезпечення (резерви) на оплату майбутнiх
виплат працiвникам нараховуються на виплати, пов'язанi з щорiчною вiдпусткою або
компенсацiєю за не використовану вiдпустку. З метою рiвномiрного розподiлу витрат
на оплату вiдпусток на протязi року, страхова компанiя формує щомiсячно резерв на
забезпечення оплати вiдпусток у розмiрi 6,74% вiд нарахованої заробiтної плати
працiвникам за мiсяць, збiльшену на суму нарахованого єдиного соцiального податку.
Станом на 31.12.2017 року залишок сформованого резерву забезпечення на оплату
майбутнiх виплат персоналу становить 85,8 тисяч гривень.
Види забезпечень Залишок на початок року Збiльшення за звiтнiй перiод внаслiдок
створення додаткових вiдрахувань
Використано у звiтному роцi
Невикористана
сума забезпечення, що сторнована у звiтному перiодi Сума очiкуваного
вiдшкодування витрат iншою стороною, що врахована при оцiнцi забезпечення
Сальдо на кiнець року
Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 55,7 47,5 17,4
85,8
Страховi резерви 5396,9
4196,8
9593,7
РАЗОМ 5452,6
4244,3
17,4
9679,5
Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхового
вiдшкодуваня залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та облiк
технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до
статтi 31 Закону України "Про страхування" та Положення про порядок формування,
розмiщення та облiку страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування життя, затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання
фiнансових послуг №3104 вiд 17.12.2004року.
Розрахунок резерву незароблених премiй i частка перестраховика в резервах
незароблених премiй проводиться методом 1/365 та здiйснюється за кожним видом
страхування окремо.

Страховi резерви Компанiї на звiтну дату становить 9593,7 тисяч гривень. Частка
перестраховикiв у резервах незароблених премiй складає 292,6 тисяч гривень.
Для вiдображення зобов'язань за договорами страхування в Компанiї формуються
страховi резервiв за видами страхування:
резерв незароблених премiй, що включає частки вiд сум надходжень страхових
платежiв (страхових премiй, страхових внескiв), що вiдповiдає страховим ризикам,
якi не минули на звiтну дату.
резерв заявлених, але не врегульованих збиткiв, що включають зарезервованi
несплаченi страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв, з яких не
принято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi. Створюється з моменту
отримання iнформацiї про страховi випадки iз застрахованими об'єктами. Оцiнка
величини резерву збиткiв визначається у залежностi вiд сум фактичних або
очiкуваних страхувальниками збиткiв у результатi настання страхового випадку. Якщо
розмiр збитку неможливо визначити, для розрахунку використовують максимально
можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором.
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, створюється для здiйснення
страхових виплат, що виникли у зв'язку зi страховими випадками у звiтному та
попереднiх перiодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на звiтну
дату.
Формування технiчних резервiв здiйснюється на пiдставi облiку договорiв i вимог
страхувальникiв щодо виплати страхової суми або страхового вiдшкодування за видами
страхування.
Страховi резерви станом на 31.12.2017 року представленi у таблицi:
Рядок Найменування статтi
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1.
Страховi резерви 9593,7
5396,9
1.1
Резерв незароблених премiй
1783,8
1603,6
1.2
Резерв збиткiв
7809,9
3793,3
1.2.1 Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
7809,9
3716,7
1.2.2 Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
0
76,6
2.
Частка перестраховика в страхових резервах
292,6 322,0
2.1
у тому числi резервах незароблених премiй 292,6 322,0
2.2
у тому числi у резервах збиткiв
0
0
3.8. Оренда.
Визначення того, чи є угода орендою, або чи має вона ознаки оренди, 'рунтується на
аналiзi змiсту угоди. Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в
основному всi ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив. Угоди
про оренду, за якими орендодавець зберiгає за собою всi ризики та вигоди,
пов'язанi з правом власностi на активи, класифiкується як операцiйна оренда.
3.9. Фiнансовi iнструменти.
Фiнансовий iнструмент - це будь-яка угода, внаслiдок якої одна компанiя здобуває
фiнансовий актив, i, одночасно, iнша компанiя здобуває фiнансове зобов'язання або
капiтальний iнструмент iншої компанiї.
Пiдприємство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i
тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються по справедливiй вартостi або амортизованiй
вартостi в залежностi вiд їх класифiкацiї.
Фiнансовi активи класифiкуються по наступним категорiям: а) займи та дебiторська
заборгованiсть, б) фiнансовi активи, якi утримуються з метою продажу, в)
фiнансовi активи, , якi утримуються з метою погашення , г) фiнансовi активи, якi
вiдображаються по справедливiй вартостi з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв
та збиткiв.
Згiдно положенням облiкової полiтики страхової компанiї, оцiнка вартостi
фiнансових iнвестицiй здiйснюється страховою компанiєю згiдно МСБО 39 "Фiнансовi
iнструменти: визнання та оцiнка" без застосування МСФЗ 9 "Фiнансовi iнструменти"
(застосування МСФЗ 9 є обов'язковим з 01.01.2018 року згiдно Рiшення Ради з МСБО).
З метою визначення вартостi фiнансових активiв пiсля їх первiсного визнання п.9
МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка", надалi МСБО 39, визначаються
наступнi категорiї фiнансових активiв:
Фiнансовi активи за справедливою вартiстю з вiдображенням переоцiнки як
прибутку або збитку (утримуванi для продажу);
Iнвестицiї, утримуванi до погашення;
Позики та дебiторська заборгованiсть;
Фiнансовi активи, доступнi для продажу.
Крiм того, МСБО 39 вiдрiзняє фiнансовий актив у виглядi iнвестицiй в iнструменти
власного капiталу, якi слiд оцiнювати за собiвартiстю, так як вони не мають
ринкової цiни котирування на активному ринку i справедливу вартiсть яких не можна
достовiрно оцiнити.
Тис.грн.
Фiнансовi iнвестицiї

Станом на 31.12.2017 року

Станом на 31.12.2016 року

За договорами iнвестицiї
59 003,3
ОВДП 6 282,6
1 324,3
Усього:
65 285,9
1 324,3
Фiнансовi зобов'язання первiсно визнаються по справедливiй вартостi, зменшенiй у
разi позик на безпосередньо пов'язанi з ними витрати по угодi. Послiдуюче визнання
фiнансових зобов'язань залежить вiд їх класифiкацiї: а) фiнансовi зобов'язання,
якi вiдображаються по справедливiй вартостi з вiднесенням змiн за рахунок
прибуткiв та збиткiв, б) фiнансовi зобов'язання, якi вiдображаються по
амортизованiй вартостi з використанням методу ефективного вiдсотка. Визнання
фiнансового зобов'язання у Звiтi про фiнансову позицiю закiнчується, якщо воно
погашене, анульоване, або термiн його дiї сплив.
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя має юридичне право
здiйснювати залiк визнаних у балансi сум i має намiр або зробити взаємозалiк, або
реалiзувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
4.
Основнi засоби.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного
застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку
як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Тобто, пiдприємство
здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на 01.01.2012р. та
використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на
цю дату та на дату переходу з вiдповiдним перерахунком накопленого зносу.
У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус накопичена
амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума
накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової
вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу.
Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого
прибутку, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Амортизацiя основних засобiв Пiдприємства нараховується прямолiнiйним методом з
використанням таких термiнiв використання:
Транспортнi засоби
Iншi ОЗ
Комунiкацiйне обладнення
Комп'ютери
та iнша офiсна технiка Меблi Разом
Залишок ОС на 01.01.2017р.
249,59
15,06 79,36 92,60 29,08 465,69
Поповнення ОС у 2017р. 15,02 15,02
Залишок ОС на 31.12.2017р.
249,59
15,06 79,36 107,62
29,08 480,71
Амортизацiя на 01.01.2017р.
174,95
Нарахування за 2017р.
25,23 Амортизацiя на 31.12.2017р.
200,18

15,06 79,36 80,94 28,87 379,18
8,96 0,21 34,40
15,06 79,36 89,90 29,08 413,58

Залишкова вартiсть ОС на 01.01.2017р.
74,64 0,00 0,00 11,68 0,21 86,53
Залишкова вартiсть ОС на 31.12.2017р.
49,41 0,00 0,00 17,72 0,00 67,13
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх
корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для
використання (тобто з дати воду об'єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу
припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив
класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання
активу.
5.
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи страхової компанiї, мають визначений термiн корисного
використання та включають авторськi права та лiцензiї. Придбанi нематерiальнi
активи капiталiзуються в сумi витрат, якi понесенi на їх придбання та ввiд в
експлуатацiю. Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю за вирахуванням
будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення
корисностi. Нематерiальнi активи, якi виникають в результатi договiрних або iнших
юридичних прав, амортизуються протягом термiну чинностi цих прав.
Амортизацiя нематерiальних активiв здiйснюється iз застосуванням прямолiнiйного
методу.
Нематерiальнi активи амортизуються лiнiйним методом на протязi термiну їх
корисного використання:
ПЗ, авторськi права
Лицензiї на здiйснення дiяльностi Разом
Залишок на 01.01.2017р. 2,91 186,50
189,41
Поповнення у 2017р.
70,25 70,25
Залишок на 31.12.2017р. 73,16 186,50
259,66
Амортизацiя на 01.01.2017р.
1,50 175,66
177,16
Нарахування за 2017р.
8,19 6,95 15,14
Амортизацiя на 31.12.2017р.
9,69 182,61
192,30
Залишкова вартiсть на 01.01.2017р. 1,41 11,09 12,50
Залишкова вартiсть на 31.12.2017р. 63,47 3,89 67,36
6.

Запаси.

Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною
собiвартiстю
або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому
вибуттi їх оцiнка виконується за методом FIFO. Собiвартiсть готової продукцiї та
незавершеного виробництва враховує вартiсть сировини та матерiалiв, витрати на
оплату працi виробничих працiвникiв та iншi прямi витрати а також вiдповiдну долю
виробничих накладних витрат (розраховану на пiдставi нормативного використання
виробничих потужностей), та не враховує витрати по позиковим коштам.
Чиста цiна реалiзацiї - це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної
дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та
витрат на продаж. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках)
поточного перiоду.
7.
Дебiторська заборгованiсть i аванси наданi.
Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням
дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або
фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с
бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати
на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть
оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного
вiдсотка. Якщо є об'єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення
корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз
застосуванням рахунку резервiв.
Вiдповiдно до проведеного аналiзу складу дебiторської заборгованостi керiвництвом
Компанiї прийняте рiшення щодо не створення резерву сумнiвних боргiв, що
вiдповiдним чином вiдображено в облiковiй полiтицi.
До фiнансових активiв, що утримують з метою продажу страхова компанiя вiдносить
цiннi папери як iнвестицiї, призначенi для торгiвлi, якщо має намiр реалiзувати їх
протягом короткого перiоду часу з дати їх придбання.
(тис. грн.)
Найменування показника 31.12.2017р.
31.12.2016р.
Зобов'язання страхувальникiв 1514,08
1604,02
Заборгованнiсть банкiв по нарахованим вiдсоткам 65,62 82,03
Нарахован купоний дохiд 186,01
34,65
Заборгованнiсть перестраховикiв по вiдшкодуванню збиткiв
5,6
Заборгованнiсть перестраховикiв по тантьєме
Фiнансова допомога
55045,54
Заборгованнiсть вiд реалiзацiї права регресної вимоги до особи, вiдповiдальної за
заподiянi збитки Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 3,3
Усього:
1774,61
56766,24
Авансы СТО та страхувальникам по ремонтам Аванси на перiодичнi видання й пiдписки 0,6
5,59
Аванси по страхуванню власного автотранспорту компанiї
1,68 1,39
Аванси по налогам i зборам
1,40
Усього:
2,28 8,38
8.
Кредиторська заборгованiсть.
(тис. грн.)
Найменування показника 31.12.2017р.
31.12.2016р.
Заборгованнiсть перестраховикiв по ризикам, переданим у перестрахування
630,95
515,92
Зобов'язання пiдзвiтним особам
5,19 3,49
Зобов'язання агентам
3,39
Зобов'язання перестрахувальникам (регрес) Розрахунки зi страхування
9,9
Iншi зобов'язання 160,46
20,36
Заборгованiсть працiвникам з оплати працi 7,9
9,40
Розрахунки з бюджетом
562,5 466,44
1376,90
1019,00
9.
Визнання доходiв та витрат.
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати
надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з
надання послуг на дату балансу - пропорцiйно до днiв, що минули по кожному з
договорiв страхування у звiтному перiодi. Коли iснує впевненiсть, що у результатi
операцiї вiдбудеться збiльшення економiчних вигод, сума доходу може бути
достовiрно визначена.
Компанiя отримує доходи вiд реалiзацiї послуг зi страхування, окрiм страхування
життя. Договори страхування набирають чинностi у момент їх пiдписання, якщо iнше

не обумовлене в договорi. Дохiд признається, якщо iснує упевненiсть, що Компанiя
отримає страхову премiю вiд проведення операцiй страхування.
Також, страхова компанiя отримує iнший дохiд, який не пов'язаний з проведенням
операцiй страхування, вiд розмiщення тимчасово вiльних грошових коштiв, а саме:
вiдсотки вiд депозитiв, прибуток вiд продажу цiнних паперiв.
Виручка признається тiльки за наявностi вiрогiдностi того, що економiчнi вигоди,
пов'язанi з операцiєю, поступлять на пiдприємство. Проте у разi, коли
невизначенiсть виникає вiдносно можливостi отримати суму, вже включену у виручку,
недоотримана сума, або сума, вiрогiднiсть отримання якої стала маловiрогiдною,
признається як витрата, а не як коректування суми спочатку визнаної виручки.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Доходи вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування
(тис. грн.)
Рядок Найменування статтi
2017 рiк
2016 рiк
1
2
3
4
1.
Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж страхування
життя (заробленi страховi платежi) всього:
8767,9
6994,0
1.1
У тому числi вiд перестрахувальникiв
3,2
1
2
3
4
2.
Частки страхових платежiв, належнi перестраховикам
1779,1
1420,0
3.
Змiни в резервах незароблених премiй
180
-737,0
4.
Змiни частки перестраховикiв у резервах незароблених премiй
-30
179,0
5.
Всього доходу вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших, нiж
страхування життя
6778,8
6132,0
6.
Витрати, що вiдносяться до собiвартостi страхових послуг
1756,0
1372,0
7.
Страховi виплати та страховi вiдшкодування
1659,6
1313,0
8.
Частки страхових вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками
678,8 628,0
9.
Чистий дохiд от страхової дiяльностi
4042,0
4075,0
Витрати, понесенi у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й
вiдповiднi доходи.
(тис. грн.)
Найменування показника 2017 рiк
Матерiальнi затрати
72
Витрати на оплату працi 297
Вiдрахування на соцiальнi заходи
61
Амортизацiя 50
Iншi операцiйнi витрати 6863
Разом 7343
10.
Регреси.
Страхова Компанiя проводить виплати страхових вiдшкодувань при настаннi
страхового випадку в рамках страхової суми за наявностi всiх пiдтверджуючих
документiв, яка була визначена договором страхування. При цьому, в разi наявностi
винної сторони в ДТП i виплати страхового вiдшкодування постраждалiй сторонi,
вiдповiдно до Цивiльного кодексу України, страхова компанiя має право зворотної
вимоги (регресу) до винної сторони у розмiрi виплаченого страхового вiдшкодування.
Компанiя оцiнює вiрогiднiсть отримання суми регресу вiд винної сторони i з
врахуванням цього вiдображає суми регресу у складi iнших операцiйних доходiв.
У 2017 роцi страхова компанiя не отримала регресiв вiд винної сторони.
11.
Розкриття iнформацiї щодо зв'язаних сторiн.
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним
контролем, або одна iз сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити
значний вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При
розглядi кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага придiляється змiсту
вiдносин, а не тiльки їх юридичнiй формi.
За наявною у Керiвництва iнформацiєю єдина сторона, зв'язана з Компанiєю у 2017
роцi є Iтигiн Владислав Анатолiйович, Генеральний директор. Операцiї з ним
протягом року i залишки по цим операцiям такi:
Операцiї
Залишки
Заробiтна платня 63,23 Авансовi звiти
68,19 12.
Податок на прибуток.
Нарахування поточного податку на прибуток здiйснюється згiдно з українським
законодавством на основi оподаткування доходу i витрат, вiдображених Компанiєю у
її податкових декларацiях.

В 2017 роцi ставка податку на прибуток пiдприємств склала 18%. Крiм того,
вiдповiдно до статтi 136 Податкового Кодексу України, Компанiя нараховує податок
на дохiд вiд страхової дiяльностi у розмiрi 3%.
Фiнансовий результат формується в єдинiй облiковiй системi шляхом вiдображення
доходiв та витрат вiдповiдного перiоду.
нарахування
податок на дохiд вiд страхової дiяльностi 263,0
податку на прибуток пiдприємств
300,6
Подiї пiсля звiтного перiоду.
Згiдно з МСФЗ 10 подiєю пiсля звiтного перiоду є як благосприятлива, так i
неблагосприятлива подiя, що сталась мiж звiтною датою i датою публiкацiї
звiтностi, i може вплинути на цю звiтнiсть. Такi подii можуть бути коригуючими й
некоригуючими.
На дату пiдписання цiєї звiтностi таких подiй не сталося.
Керiвник

/Iтигiн В.А.

Головний бухгалтер

/Арнаут С.Л.

XV. Відомості про аудиторський висновок ( звіт )
1
2

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної
особи - підприємця)
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки*
платника податків - фізичної особи)

ТОВ "Трансаудит"
23865010

3

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

пр. Шевченка 2, м. Одеса, 65044

4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською
палатою України

4082
13.12.2007

5

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

6

Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи
контролю якості, виданого Аудиторською палатою України

000197
П
000197
24.02.2014
27.07.2022
0387
26.09.2013

7

Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності

01.01.2017 - 31.01.2017

8

Думка аудитора (01 - безумовно позитивна; 02 - із
застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення
думки)

02
На нашу думку, за винятком
можливого впливу питань, про які
йдеться мова в параграфі "Основа
для висловлення умовнопозитивної модифікованої думки"
і які не мають всеохоплюючого
значення, в усіх суттєвих аспектах
фінансовий стан Приватного
акціонерного товариства "Одеська
регіональна страхова компанія" та
його фінансові результати і рух
грошових коштів за рік, що
закінчився на зазначену дату,
відповідно до вимог МСФЗ/МСБО.
Валюта балансу - 72547 тис. грн. та
фінансові результати звітного
року (чистий дохід від реалізації
6779 тис. грн., чистий прибуток
1106 тис. грн.), відображені в
фінансовій звітності,
підтверджуються.
18027
01.03.2018

9

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

10

Номер та дата договору на проведення аудиту

11

Дата початку та дата закінчення аудиту

01.03.2018 - 30.03.2018

12

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

13

Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн

6825.00

