
Титульний аркуш

ПРАТ " СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА " ГЛЄБОВ І 
ПАРТНЕРИ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова Правління Хименюк Наталія Артемівна

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої 
особи емітента)

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних 
паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

за              рік2019
I. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Ідентифікаційний код юридичної особи
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс
6. Адреса електронної пошти

31565863
Червоноармійська (Велика Васильківська), 94,  місто  Київ,
 03150

044223-31-27, 044253-71-20
office-sfgebov@ukr.net

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Акціонерне товариство

(дата реєстрації емітентом
електронного документа)

26.06.2020

№ 1

(вихідний реєстраційний номер
електронного документа)

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення 
регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі 
здійснення оприлюднення)

Річну інформацію розміщено 
на  власному веб-сайті 
учасника фондового ринку

http://sfglebov.com

(URL-адреса сторінки)

25.06.2020

(дата)

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким 
затверджено річну інформацію, або дата та рішення 
загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну 
інформацію емітента (за наявності)

рішення загальних зборів акціонерів, 19.06.2020, 
19.06.2020

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна 
реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до 
Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на 
фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або 
адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
безпосередньо)
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Зміст
1. Основні відомості про емітента. X

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

3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах. X

4. Інформація щодо корпоративного секретаря.

5. Інформація про рейтингове агентство. X

6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента. X

7. Судові справи емітента. X

8. Штрафні санкції щодо емітента. X

9. Опис бізнесу. X

10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента 
та відсоток їх акцій (часток, паїв):
1) інформація про органи управління; X

2) інформація про посадових осіб емітента; X

інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X

інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента; X

інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в 
разі їх звільнення;
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв). X

11. Звіт керівництва (звіт про управління): X

1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; X

2) інформація про розвиток емітента; X

3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, 
якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента:

X

завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо 
страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції 
хеджування;

X

інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику 
грошових потоків;

X

4) звіт про корпоративне управління:

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; X

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати;

X

інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством 
вимоги;

X

інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників); X

інформація про наглядову раду; X

інформація про виконавчий орган; X

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; X

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; X

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах 
емітента;
порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; X

повноваження посадових осіб емітента. X
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12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або
 класу належних їм акцій.

X

13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, 
меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій.
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає 
більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій.
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями 
акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому 
значенню пакета акцій.
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та 
обов'язків акціонерів (учасників).

X

17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної 
пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру:
1) інформація про випуски акцій емітента;

2) інформація про облігації емітента;

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

4) інформація про похідні цінні папери емітента;

5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів;

6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду.

18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за 
якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента.

20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру 
статутного капіталу такого емітента.
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність 
отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів.
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими
 обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав
 передано іншій особі.
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами. X

24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю); X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента;

3) інформація про зобов'язання емітента; X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;

5) інформація про собівартість реалізованої продукції;

6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент. X

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

26. Інформація про вчинення значних правочинів.

27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та 
обставини, існування яких створює заінтересованість.
29. Річна фінансова звітність. X

30. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової 
звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою).

X

31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових 
цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо).
32. Твердження щодо річної інформації. X
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33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого 
емітента, яка наявна в емітента.
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які 
здійснюють контроль над емітентом.
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом 
звітного періоду.
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за 
іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі 
іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних 
активів до складу іпотечного покриття;
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших 
активів на кінець звітного періоду;
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають 
іпотечне покриття станом на кінець звітного року.
38. 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.
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

41. Основні відомості про ФОН.

42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

45. Правила ФОН.

46. Примітки.(до звіту) X

Добровільне страхування від нещасного випадку  серія АВ № 546924
Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного0 Серія АВ № 546928
Добровільне страхуваннявантажів та багажу (вантажобагажу) серія АВ № 546929
Добровільне страхуваня від вогневих ризиків тп ризиків стихійних явищ серія АВ№ 546930
Добровільне страхувапння медичних витрати серія АВ № 546931
Добровільне страхування фінансових ризиків серія АВ № 614859
Добровільне страхування повітрячного транспорту серія АВ № 614860 
Добровільне страхування майна серія АВ № 546932
Добровільне сторахування виданих гарантій  розполрядження № 2509
Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами розпорядження № 2509
Обовязкове особисте страхування від нещасного випадку сепія Ав № 546933
Обовязкове особисте страхування членів добровільних пожежних дружин серія АВ № 546934
Обовязкове  стрхування відповіальності субєктів перевезення небезпечних вантажів  розпорядження № 2509
обовязкове авіаційне страхування розпорядження № 2509
Обовязкове страхування цивільної відповідальності субєктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно 
пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки  розпорядженгня № 125098
Обовязкове страхування цивільної відповідальності нотаріуса розпорядження № 2509
д//н

д//н

д*/н
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Приватне акціонерне товариство " Страхова фінансова група " Глєбов 
і партнери"

ІІІ. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування

10. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті
2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

322313

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ 
ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"

322313

3) IBAN

6) IBAN

UA 113223130000026503010042693

UA113223130000026503010042693

65.12

66.29

66.22

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

Діяльність страхових агентів і брокерів

Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення

4. Територія (область) Київська

ПрАТ СФГ Глєбов і партнери

01.08.2001

7000000,00

2. Скорочене 
найменування (за 
наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

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

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   128. Середня кількість працівників (осіб)
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12.  Відомості про участь емітента в інших юридичних особах:

д/н1) найменування

2) організаційно-правова форма

д/н3) ідентифікаційний код юридичної особи

д/н4) місцезнаходження

5) опис: д/н

Акціонерне товариство

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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14. Інформація про рейтингове агентство
Ознака рейтингового 

агентства 
(уповноважене, 

міжнародне)

Дата визначення 
або оновлення 

рейтингової 
оцінки емітента 

або цінних 
паперів емітента

Найменування рейтингового 
агентства

Рівень кредитного рейтингу емітента 
або цінних паперів емітента

2 31 4

д/н Уповноважене 
рейтингове агентство

д/н

31.12.2019

Визначення 
рейтингової 
оцінки емітента

Опис:  д/н
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15.  Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів 
емітента:

д/н1) найменування

д/н, д/н, Київська область, д/н, УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Філії відсутні

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

д/н1) найменування

д/н, д/н, Київська область, , УКРАЇНА2) місцезнаходження

3) опис: Філії відсутні

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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16. Судові справи емітента
№
з/п

Позовні вимогиНомер 
справи

Найменування
 суду

Позивач Відповідач Третя особа Стан розгляду
 справи

1 72 3 4 5 6 8

1 д/нд/н д/н д/н д/н д/н д/н

Опис: д/н
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17. Штрафні санкції емітента
№
з/п

Номер та дата 
рішення, яким 

накладено штрафну 
санкцію

Орган, який наклав 
штрафну санкцію

Вид стягнення Інформація про виконання

1 2 3 4 5

1 д/н, 31.12.2019 д/н д/н д/н

Опис: д/н
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18. Опис бізнесу

Організаційна структураТовариства- це система взаємодії працівників, порядок їх підлеглості, взаємодії 
один з одним, права і відповідальність кожного працівника. Всі поточні найбільш важлтві питання 
діяльносі Товаристива розглядаються на Правлінні і у випадку, якщо вони виходять за межі його 
повноважень, виносяться на розгяд або затвердження Наглядової Ради Товавриства. Філій, представництв,
 дочірніх підприємтв або або інших відокремлених підрозділів Товариство немає. Змін в організаційній 
структурі відповідно до попереднього звітнього періоду не відбулося.

Товариство не отримовало пропозицій щодо реорганізацій з боку третіх осіб

Стислий виклад принципiв облiкової полiтики:
Основнi принципи облiкової полiтики наведенi нижче:
Основи надання та подання iнформацiї 
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та 
фiнансову звiтнiсть в Українi», нормативним актам, якi регламентують ведення бухгалтерського облiку в 
Українi та чинних мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти 
бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачень, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної 
фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi 
бухгалтерських записiв згiдно з українським законодавством шляхом трансформацiї з внесенням 
коригувань та проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї 
згiдно з вимогами МСФЗ.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано iнше.
Товариство перейшло на Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi 01 сiчня 2012 року вiдповiдно до 
(МСФЗ) 1 «Перше застосування Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi». Керуючись (МСФЗ) 1, 
Товариство обрало першим звiтним перiодом рiк, що закiнчується 31 грудня 2012 року. Iз цiєї дати 
фiнансова звiтнiсть Товариства складається вiдповiдно до вимог МСФЗ, якi дiють на дату складання 
звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена вiдповiдно до МСФЗ у редакцiї, затвердженiй Радою по 
Мiжнародним стандартам фiнансової звiтностi (Рада по МСФЗ) та розмiщенiй на офiцiйному сайтi 
Мiнiстерства фiнансiв України.
Надання i розкриття iнформацiї вiдповiдає вимогам МСФЗ 1. Iнформацiя надана вiдносно одного звiтного 
перiоду 2016 року. Визнанню пiдлягають всi активи i зобов’язання, якi вiдповiдають критерiям визнання 
згiдно МСФЗ.
Всi визнанi активи i зобов’язання оцiнюються вiдповiдно до МСФЗ по iсторичнiй собiвартостi. 
Для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ керiвництво здiйснювало оцiнку активiв, 
зобов’язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.
Основнi змiни в порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю Товариства у вiдповiдностi до положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку полягають в перекласифiкацiї статей активiв, визнанням витрат у вiдповiдностi з 

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб

Опис обраної облікової політики

Серендьоблікова чисельність  штатних працівників облікового складу в 2019 року становила 5 осіб : 
позаштатних 3 осіб; осіб, які працюють за сумісництвом-3;, осіб які працюють за цивільно правовими 
угодами -3, чисельність працівників , які працюють на умовах неповного робочого часу-3. Фонд оплати 
праці за 2019 рік становив 320 тис. грн..  За звітний період в порівнянні з попереднім роком 
середньооблікова чисельність штатних праціників не збільшилась. Фонд оплати праці в 2019 році 
порівняно з 2019 роком збільшився на 71 тис. грн. Кадрова програма Товариства спрямована на 
забезпечення рівня кваліфіквції йогопрацівників операційним потребам емітента,включає в себе постйну 
участь працівників у семінараз, а також бовязкових навчаннях по підвищенню кваліфікаціїю

Інформація про чисельність працівників

Товариство не належить до будь-яких обєднань підприємств.

Інформація про належність емітента до будь-яких об’єднань підприємств

Товариство не веде спільну діяльність з іншими організаціями, підприємствами,установами.

Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, 
підприємствами, установами
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принципом нарахування i нової облiкової полiтики,на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським 
законодавством шляхом трансформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ, вiдображенi шляхом корегувань вiдповiдних статей балансу в 
кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком.
Використання оцiнок та припущень 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на 
визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних 
активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Мета подання фiнансових звiтiв – надавати iнформацiю про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух 
грошових коштiв пiдприємства, яка є корисною для прийняття економiчних рiшень широким колом 
користувачiв, що не мають повноважень вимагати звiтiв, пристосованих до їх конкретних iнформацiйних 
потреб.
Фiнансовi звiти також демонструють результати управлiння, здiйснюваного управлiнським персоналом – 
пiдзвiтнiсть управлiнського персоналу за довiренi йому ресурси.
Якiснi характеристики iнформацiї у фiнансових звiтах
Зрозумiлiсть
Iнформацiя у фiнансових звiтах надана таким чином, щоб бути зрозумiлою для користувачiв, якi мають 
вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати цю 
iнформацiї з достатньою ретельнiстю.
Проте необхiднiсть надання зрозумiлої iнформацiї не дає права вилучати iнформацiю на тiй пiдставi, що 
певним користувачам може бути важко її зрозумiти.
Доречнiсть
Iнформацiя у фiнансових звiтах має бути доречною для прийняття рiшень користувачами.
Iнформацiя є доречною, якщо вона здатна вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,допомагаючи їм 
оцiнити минулi, теперiшнi чи майбутнi подiї або пiдтверджуючи чи виправляючи їхнi минулi оцiнки.
Суттєвiсть
Iнформацiя є суттєвою – а отже доречною – якщо її пропуск чи викривлення можуть вплинути на 
економiчнi рiшення користувачiв, якi вони приймають на основi фiнансових звiтiв. Суттєвiсть залежить 
вiд розмiру статтi чи помилки, який оцiнюється за конкретних обставин пропуску чи викривлення 
iнформацiї. 
Достовiрнiсть
Iнформацiя у фiнансових звiтах є достовiрною. Iнформацiя є достовiрною, коли в нiй немає суттєвих 
помилок та упередженостi i вона правдиво вiдображає те, що зазначається або те, що можна обґрунтовано 
очiкувати. Фiнансовi звiти є упередженими(тобто не нейтральними), якщо, через вiдбiр iнформацiї чи 
спосiб її подання, вони навмисно впливають на прийняття рiшення чи судження для того, щоб досягти 
наперед визначеного результату.
Превалювання сутностi над формою
Операцiї та iншi подiї та умови облiковуються та вiдображаються згiдно з їхньою сутнiстю, а не лише 
виходячи з їхньої юридичної форми. Це пiдвищує достовiрнiсть фiнансових звiтiв.
Обачнiсть
Наявнiсть невизначеностi, яка неминуче супроводжує багато подiй та обставин, визнається шляхом 
розкриття її характеру та розмiру i застосуванням принципу обачностi пiд час складання фiнансових звiтiв.
 Обачнiсть – це прояв певної мiри обережностi пiд час формування необхiдних за умов невизначеностi 
суджень таким чином, щоб не завищувати активи чи дохiд i не занижувати зобов’язання чи витрати. Проте
 дотримання обачностi не дає права навмисно занижувати активи чи дохiд або навмисно завищувати 
зобов’язання чи витрати. Коротко кажучи, обачнiсть не може бути пiдставою для упередженостi.
Повнота
Для того щоб бути достовiрною, iнформацiя у фiнансових звiтах має бути повною в межах суттєвостi та 
витрат. Неповна iнформацiя може призвести до надання неправдивої або оманливої iнформацiї, а отже 
недостовiрної та недоречної.
Зiставнiсть
Користувачi повиннi мати змогу порiвняти фiнансовi звiти пiдприємства за рiзнi перiоди для того, щоб 
визначати тенденцiї у його фiнансовому станi та результатах дiяльностi. Користувачi повиннi мати також 
змогу порiвняти фiнансовi звiти рiзних пiдприємств, щоб оцiнити їхнiй вiдносний фiнансовий стан, 
результати дiяльностi та рух грошових коштiв. Отже, вимiр та вiдображення фiнансового впливу подiбних
 операцiй та iнших подiй i умов слiд здiйснювати послiдовно в межах пiдприємства в рiзнi промiжки часу 
по вiдношенню до цього пiдприємства i також послiдовно по вiдношенню до декiлькох пiдприємств. Крiм 
того, користувачiв слiд ознайомити з облiковою полiтикою, яка застосовується пiд час складання 
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фiнансових звiтiв, i з будь-якими змiнами цiєї полiтики та впливами цих змiн.
Своєчаснiсть
Для того щоб бути доречною, фiнансова iнформацiя має бути здатною впливати на економiчнi рiшення 
користувачiв. Своєчаснiсть передбачає надання iнформацiї в межах часу, необхiдного для прийняття 
рiшень. Якщо iнформацiя надається з надмiрною затримкою, то вона може втратити свою доречнiсть. В 
управлiнського персоналу може виникнути необхiднiсть знайти оптимальне спiввiдношення мiж 
вiдносними перевагами надання своєчасної iнформацiї та забезпеченнями її достовiрностi. Для досягнення
 оптимального спiввiдношення мiж доречнiстю та достовiрнiстю передусiм потрiбно керуватися 
необхiднiстю задовольняти потреби користувачiв, якi приймають економiчнi рiшення.
Спiввiдношення вигiд та витрат
Отриманi вiд iнформацiї вигоди повиннi перевищувати витрати на її надання. Оцiнка вигiд та витрат є 
значною мiрою суб’єктивною. Бiльш того, витрати необов’язково несуть тi користувачi, якi отримують 
вигоди, i часто вигоди вiд iнформацiї отримуються широким колом зовнiшнiх користувачiв. Iнформацiя у 
фiнансових звiтах допомагає тим, хто надає капiтал, приймати кращi рiшення, i в результатi цього 
забезпечує бiльш ефективне функцiонування ринкiв капiталу та зменшення вартостi капiталу для 
економiки в цiлому. Окремi пiдприємства також отримують вигоди, у тому числi бiльш легкий доступ до 
ринкiв капiталу, покращення вiдносин з громадськiстю та, можливо, зменшення вартостi капiталу. Серед 
вигiд також може бути пiдвищення ефективностi управлiнських рiшень, оскiльки внутрiшня фiнансова 
iнформацiя на пiдприємствi часто, хоча б частково, ґрунтується на iнформацiї,пiдготовленiй для складання
 фiнансових звiтiв загального призначення.
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає 
стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу 
фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовий актив, доступний для продажу;
• iнвестицiї, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за 
їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або 
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних 
роздiлах облiкової полiтики.
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї фiнансовi 
iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю. 
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати 
зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними 
сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для 
фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У 
вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може 
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно 
компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну 
пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є 
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i 
регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про ринковi
 цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування грошових 
потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними сторонами, або аналiз 
фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування.
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням, емiсiєю або
 вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя 
не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й комiсiйнi, сплаченi агентам 
(включаючи спiвробiтникiв, якi виступають в якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам i 
дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки i збори, що 
стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiї або 
дисконти за борговими зобов'язаннями, витрати на фiнансування, внутрiшнi адмiнiстративнi витрати або 
витрати на зберiгання.
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 
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виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення 
вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю
 вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї та будь-яких премiй або дисконту 
вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахований процентний 
дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи як нарахований купон, так i амортизований дисконт 
або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не 
вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей балансу.
Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод визнання процентних доходiв або процентних витрат 
протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної вiдсоткової ставки (ефективної ставки 
вiдсотка) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує 
розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (не включаючи майбутнiх збиткiв за кредитами) 
протягом термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну, 
до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка використовується для 
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 
вiдсотка, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, 
зазначену для даного iнструмента, або за iншими змiнними факторам, не встановлюваними в залежностi 
вiд ринкового значення. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну 
обiгу iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi включає всi комiсiйнi та збори, сплаченi та 
отриманi сторонами контракту, i складають невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка. 
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток, первiсно облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi 
фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення 
операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток 
або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю та 
цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або 
методи оцiнки, для яких використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя.
Всi операцiї iз придбання та продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, 
визначеного законодавством або традицiями ринку (договори «звичайної» купiвлi-продажу), визнаються 
на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується придбати або продати фiнансовий
 актив. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарської
 дiяльностi стає стороною договору щодо придбання фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли 
активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або коли Товариство 
передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо передачi, i при цьому (I) 
також передала , в основному, всi ризики та вигоди володiння активом або (II) не передавала i не 
зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, 
коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язаної сторонi, не 
накладаючи при цьому обмежень на продаж.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення 
визнаються у складi прибутку або збитку в мiру їхнього виникнення за результатом однiєї або бiльше 
подiй («подiї збитку»), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу i впливають на 
величину чи строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв, що пов'язанi з фiнансовим активом або iз 
групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з достатнiм рiвнем надiйностi. Якщо Товариство 
визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення для фiнансового активу, оцiненого на iндивiдуальнiй 
основi, незалежно вiд того, чи є актив iндивiдуально суттєвим чи нi, вiн включається до групи фiнансових 
активiв iз подiбними характеристиками кредитного ризику, i ця група оцiнюється на предмет знецiнення 
на колективнiй основi. Основним чинником, який враховує Товариство при оцiнцi фiнансового активу на 
предмет знецiнення, є його прострочений статус.
Нижче наведено iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак збитку 
вiд знецiнення:
прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись 
затримкою у роботi розрахункових систем;
позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Товариством фiнансова 
iнформацiя позичальника;
ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих 
економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника.
Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими характеристиками 
кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх грошових потокiв для груп таких 
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активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до контрактних умов у 
вiдношеннi оцiнюваних активiв. 
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет знецiнення, 
визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими активами, та на основi досвiду 
керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в результатi минулих збиткових подiй, 
а також успiшного повернення простроченої заборгованостi. Данi минулих рокiв коригуються з 
урахуванням поточних iснуючих даних для вiдображення впливу поточних умов, якi не впливали на 
попереднi перiоди, i для усунення впливу минулих умов, якi не iснують в даний час.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 
переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи емiтента, 
знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що використовувалася
 до змiни його умов.
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для зменшення 
балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не 
враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною 
ставкою вiдсотка для даного активу. Розрахунок теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових 
потокiв вiд фiнансового активу, забезпеченого заставою, вiдображає грошовi потоки, що можуть 
виникнути в результатi звернення щодо стягнення предмету застави за мiнусом витрат на отримання та 
реалiзацiю застави, незалежно вiд того, наскiльки ймовiрно звернення щодо стягнення предмету застави.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно
 вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення кредитного 
рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом коригування 
створеного резерву через прибуток або збиток.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля 
завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми збитку.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, кошти на 
рахунках у банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї з первiсним строком 
розмiщення до 6 мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються 
незначним ризиком змiни вартостi.
Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на знецiнення.
Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом 
нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi 
виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату 
платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг.
Якщо у Товариствi iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не будуть
 вiдшкодованi, Товариство створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту балансову вартiсть
 дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. Знецiнення вiдображається у 
звiтi про сукупнi доходи. Товариство збирає об'єктивнi свiдчення щодо знецiнення дебiторської 
заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки,
 що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю.
Товариство аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально окремо
 по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум грошових коштiв, 
отриманих в ходi погашення зазначених сум, Товариство створює резерв на знецiнення по кожному 
боржнику. 
Обладнання та iншi основнi засоби.
Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. 
Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а 
компоненти, що були замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання та iнших 
основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Товариства оцiнює вiдшкодовану 
суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi його використання,
 в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу зменшується до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд 
знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах, сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що 
застосовувалися для визначення вартостi використання активу або його справедливої вартостi мiнус 
витрати на продаж.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж сумою 
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надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються у складi прибутку
 чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом
 для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за такими 
нормами:
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство б отримала в даний час вiд вибуття 
активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi 
очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв 
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з необмеженим термiном дiї не 
амортизуються i щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та 
можливого зменшення корисностi активу. Строк корисного використання нематерiальних активiв 
безстроковий. Амортизацiя нематерiальних активiв не нараховувалась. 
Операцiйна оренда. Товариство виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за яким всi ризики та 
вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються орендодавцем Товариству, тому 
загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток iз використанням методу 
рiвномiрного списання протягом строку оренди.
Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо виконання договору пов'язане з використанням 
конкретного активу або активiв та договiр передбачає передачу права на використання активу.
Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 
законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з
 податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку
 чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах 
або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi.
Поточний податок - це сума, яку, як очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових 
органiв щодо оподатковуваного прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова 
звiтнiсть затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток або 
податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, 
вiдображенi у складi адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат.
Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фiнансовi 
зобов'язання, сума й термiн яких не визначенi. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне 
юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслiдок минулих подiй, та iснує ймовiрнiсть, що 
для погашення такого зобов'язання знадобиться вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а 
суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнiм ступенем достовiрностi.
Кредиторська заборгованiсть за основною дiяльнiстю та iнша кредиторська заборгованiсть. Кредиторська 
заборгованiсть за основною дiяльнiстю нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за 
договором, i враховується за амортизованою вартiстю.
Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Витрати, безпосередньо пов'язанi з емiсiєю 
нових акцiй, вiдображаються в капiталi як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податкiв). 
Перевищення справедливої вартостi отриманої винагороди над номiнальною вартiстю випущених акцiй 
облiковується у складi емiсiйного доходу в капiталi.
Визнання доходiв i витрат. Процентнi доходи та витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за 
принципом нарахування iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка. Цей метод включає до 
складу процентних доходiв i витрат та розносить на весь перiод дiї усi комiсiї, якi сплачуються або 
одержуються учасниками контракту, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, витрати на 
проведення операцiї, а також усi iншi премiї та дисконти.
Комiсiї, якi є невiд'ємною частиною ефективної ставки вiдсотка, включають платежi за надання, 
одержуванi або якi виплачуються органiзацiєю при створеннi або придбаннi фiнансового активу, або 
видачi фiнансового зобов'язання, наприклад, комiсiї за оцiнку кредитоспроможностi, узгодження умов 
iнструменту та за обробку документiв по операцiї.
Якщо виникає сумнiв щодо можливостi погашення банкiвських депозитiв або iнших боргових 
iнструментiв, їх вартiсть зменшується до теперiшньої вартостi очiкуваних грошових потокiв, пiсля чого 
процентний дохiд вiдображається з урахуванням ефективної ставки вiдсотка за даним iнструментом, що 
використовувалася для розрахунку збитку вiд знецiнення.
Всi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат зазвичай враховуються за принципом нарахування
 залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як спiввiдношення фактично 
наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi мають бути наданi. 
Операцiї страхування. Договори страхування - це договори, якi передбачають передачу Товариству 
iстотного страхового ризику. Такi договори також можуть передбачати передачу фiнансового ризику. У 
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цiлому, Товариство визначає iстотний страховий ризик як iмовiрнiсть того, що при настаннi страхової 
подiї йому доведеться виплатити страхове вiдшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% бiльша за 
суму максимального страхового вiдшкодування за договором. Страховий ризик iснує завжди, так як на 
момент пiдписання договору Товариство не може прогнозувати з максимальною вiрогiднiстю такi 
аспекти: настання страхової подiї, дата настання страхової подiї та сума вiдшкодування по страховiй подiї.
Iнвестицiйнi контракти - це контракти, якi передбачають передачу фiнансового ризику, але не 
передбачають передачу значного страхового ризику.
Якщо контракт вiднесений до категорiї страхових контрактiв, вiн залишається таким до тих пiр, поки не 
припиняться всi права та зобов'язання по ньому або не закiнчиться термiн їх дiї, навiть якщо страховий 
ризик iстотно зменшується протягом цього перiоду. Однак iнвестицiйнi контракти може бути 
рекласифiковано в страховi контракти пiсля їх вступу в силу в тому випадку, якщо рiвень страхового 
ризику значно пiдвищується.
Премiї заробленi. Пiсля вступу договору в силу премiї враховуються як отриманi в момент початку дiї 
страхового захисту та вважаються заробленими на пропорцiйнiй основi протягом строку дiї вiдповiдного 
страхового покриття за полiсом.
Резерв незароблених премiй. Резерв незароблених премiй являє собою частину отриманих премiй, що 
стосується незавершеного термiну дiї страхового покриття за полiсами, якi iснують станом на кiнець 
звiтного перiоду, розраховану на пропорцiйно-тимчасовiй основi. 
Вiдшкодування виплаченi. Страховi вiдшкодування виплаченi у звiтi про сукупнi доходи включають суми 
вiдшкодувань i вiдповiднi витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перерахованi пред'явникам 
вимог або постачальникам послуг. 
Резерв на покриття збиткiв. Резерв на покриття збиткiв являє собою сукупнi розрахунки остаточних 
збиткiв i включає резерв неврегульованих вимог i резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених. 
Нараховується за методом фiксованого вiдсотка в розмiрi 10% вiд суми зароблених премiй.
В обидва вищевказаних резерви включаються витрати на врегулювання. Перший резерв стосується 
суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кiнець звiтного перiоду. Його розрахунок 
здiйснюється на основi iнформацiї, отриманої Товариством в ходi розслiдування страхових випадкiв пiсля 
закiнчення звiтного перiоду. Резерв збиткiв понесених, але ще не заявлених, Коригування, здiйснюванi в 
результатi аналiзу, вiдображаються у звiтi про сукупнi доходи по мiрi їх виникнення. 
Тест адекватностi зобов`язань. За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Товариство проводить тести 
адекватностi зобов'язань для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних 
неамортизованого вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi цих тестiв використовуються 
поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв, витрат на врегулювання та адмiнiстративних витрат, а також 
iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi забезпечують зазначенi зобов'язання. Будь-яка вiдсутня сума 
негайно вiдноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизованi вiдстроченi аквiзицiйнi
 витрати, а потiм створюється резерв на покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування 
адекватностi зобов'язань (резерв непередбачуваного ризику).
Перестрахування. У ходi нормальної дiяльностi Товариство може передавати ризики в перестрахування. 
Полiтика Товариства передбачає перестрахування всiх значних ризикiв. Сума лiмiту залежить вiд виду 
страхового продукту. Договори, якi Товариство укладає з перестраховиками, згiдно з якими воно має 
право на вiдшкодування збиткiв по одному або бiльше договорах, виданих Товариством та вiдповiдають 
вимогам класифiкацiї страхових договорiв, класифiкуються як договори перестрахування. Договори, що 
не вiдповiдають цим вимогам класифiкацiї, вiдносяться до категорiї фiнансових активiв. 
Договори страхування, переданi в перестрахування, не звiльняють Товариство вiд зобов'язань перед 
власниками страхових полiсiв. Активи перестрахування включають суми до отримання вiд 
перестрахувальних Товариств по виплачених вiдшкодуваннях, включаючи вiдповiднi витрати на 
врегулювання. Кредиторська заборгованiсть по перестрахуванню являє собою зобов'язання Товариства 
передати перестраховикам премiї з перестрахування.
Взаємозалiки. Взаємозалiк фiнансових активiв та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише 
їхньої чистої суми може здiйснюватися лише в разi, якщо є юридично встановлене право взаємозалiку 
визнаних сум, i iснує намiр провести розрахунок на основi чистої суми або одночасно реалiзувати актив та
 розрахуватися за зобов'язаннями.
Страховi та iншi фiнансовi зобов’язання 
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 «Забезпечення, 
умовнi зобов'язання та умовнi активи». Зобов'язання Товариства, класифiкуються на довгостроковi (строк 
погашення понад 12 мiсяцiв) i поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв). Поточна кредиторська 
заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi 
отриманих активiв або послуг. 
При формуваннi страхових резервiв виконуються вимоги законодавства України. Страховi резерви є 
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оцiнкою обсягу зобов’язань Товариства для здiйснення майбутнiх виплат страхового вiдшкодування за 
договорами страхування (перестрахування). Для вiдображення зобов’язань за договорами страхування в 
Товариствi формуються:
Резерви незароблених премiй (РНП)
Резерви незароблених премiй на кiнець року були розрахованi пропорцiйно термiну дiї полiсiв, якi ще не 
закiнчилися, на основi загального доходу вiд премiй. Резерви незароблених премiй розраховуються за 
методом "1/365" (pro rata temporis) за кожним чинним договором окремо. Загальна величина резервiв 
незароблених премiй дорiвнює сумi резервiв незароблених премiй, розрахованих за кожним договором. 
Величина резервiв незароблених премiй вiдбивається у вiдповiднiй окремiй статтi балансу Товариства, як 
зобов'язання. Збiльшення (зменшення) величини резервiв незароблених премiй у звiтному перiодi 
вiдповiдно зменшує (збiльшує) дохiд вiд страхування.
Резерви iншi, нiж резерв незароблених премiй
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй являють собою сукупнiсть розрахованих по видах 
страхування резервiв:
• Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв;
• Резерв збиткiв що виникли, але не заявленi страховi випадки;
Резерви, iншi, нiж резерви незароблених премiй створюються Товариством з метою забезпечення 
майбутнiх виплат страхових сум i страхового вiдшкодування, залежно вiд видiв страхування 
(перестрахування). 
Резерв збиткiв що виникли, але не заявленi, страховi випадки розраховуються за методом фiксованого 
вiдсотка. Вимоги до перестраховикiв згiдно з договорами перестрахування при настаннi страхових 
випадкiв у звiтному перiодi формують права вимоги до перестраховикiв i облiковуються, як частина 
перестраховикiв у резервах iнших, нiж резерви незароблених премiй. Змiна суми таких вимог до 
перестраховикiв у звiтному перiодi вiдбиваються, як доходи або витрати вiд страхової дiяльностi.
- Резерви заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв
Формування резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв, Товариство здiйснює за 
наявностi вiдомих вимог страхувальникiв (перестрахувальникiв) на звiтну дату, що пiдтверджується 
вiдповiдними заявами. Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв на звiтну 
дату є сумою зарезервованих несплачених сум страхового вiдшкодування за вiдомими вимогами вiд 
страхувальникiв, по яких не прийнято рiшення про повну або часткову вiдмову у виплатi страхових сум.
Величина резервiв заявлених, але неврегульованих страхових випадкiв вiдображається в балансi 
Товариства, як зобов'язання.
- Резерв збиткiв що виникли, але не заявленi
Формування резервiв незаявлених, але страхових випадкiв, що трапились, Товариство здiйснює шляхом 
резервування частини страхових премiй за страховими випадками, якi сталися в поточному i попереднiх 
звiтних перiодах, про настання яких страховику не було заявлено у встановленому порядку. Формування 
резерву проводиться з використанням методу фiксованого вiдсотку.
Величина резервiв незаявлених, але страхових випадкiв, що трапились, вiдображається в балансi 
Товариства, як зобов'язання.
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти» ми: 
а) не визнавали як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi 
страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як
 резерв катастроф та коливань збитковостi); 
б) провели перевiрку адекватностi зобов'язань, для перевiрки вiдповiдностi зобов’язань за страховими 
договорами на щорiчнiй основi проводиться тест перевiрки вiдповiдностi зобов’язань за страховими 
договорами - LAT (Liability Adequacy Test). LAT проводиться з метою перевiрки 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.
г) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або 
доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими 
контрактами; 
ґ) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування.
Витрати на персонал та вiдповiднi вiдрахування.
Всi винагороди працiвникам в Товариствi облiковуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19 “Виплати 
працiвникам”.
Вiдповiдно до українського законодавства, Пiдприємство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв 
до Державного пенсiйного фонду та воєнний збiр. Поточнi внески розраховуються як процентнi 
вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, такi витрати вiдображаються у перiодi, в якому 
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була надана заробiтна платня. 
Зарплата, внески до державного пенсiйного фонду України i фондiв соцiального страхування, щорiчнi 
вiдпускнi та лiкарнянi, премiальнi i негрошовi пiльги нараховуються у тому роцi, в якому вiдповiднi 
послуги надаються працiвникам Товариства. Товариство не має жодних правових чи таких, що 
випливають зi сформованої дiлової практики, зобов'язань з виплати пенсiй або аналогiчних виплат, крiм 
платежiв згiдно з державним планом iз встановленими внесками.

Метод нарахування амортизацiї. 
Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для 
розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї.
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство б отримала в даний час вiд вибуття 
активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi 
очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв 
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
Метод оцiнки вартостi запасiв.
Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс Товариства за первiсною вартiстю. 
При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу та iншому вибуттi оцiнка їх здiйснюється за методом ФIФО.
 
Запаси на дату балансу облiковуються за найменшою з двох величин - собiвартiстю (вартiстю придбання) 
та нетто-вартостi реалiзацiї. Вартiсть придбання визначається за цiнами останнiх покупок (метод ФIФО). 
Нетто-вартiсть реалiзацiї - це продажна цiна, використовувана в ходi звичайної дiяльностi, за 
вирахуванням витрат по приведенню запасiв в стан використання, i витрат знецiнення.
Метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються за справедливою вартiстю
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати 
зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними 
сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для 
фiнансових активiв та цiну 

Стислий виклад оліклвої політики:
Основні принципи облікової політикт наведені нижче: Основи надання та подання інформації Фінансова 
звітність Товарисва підготовлена відповідно до Закону України " Про бухгалтерський оьлік та фінансовц 
звітність в Україні" нормативним актам ,які регламентують ведення бухгалтерського облігу (МСБО) та  
тлумачень,  розроблених Комітетом з тлумачень міжнороднох фінансовох звітності.  Фінансова звітність 
за міжнородними стандартами  фінансової звітності складається нооснові бухгалтерських записів згідно з 
українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням 
перекласифікаціїстатей з метою достовірного представлення інформації згідноз вимогами МСФЗ. 
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривнях, якщо не вказано інше. Товариство перенйшло 
на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01 січня 2012 року відповідно до ( МСФЗ) 1 " Перше 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності" . Керуючись ( МСФЗ)1,Товариство 
обралопервим звітним періодом рік,що закінчується 31 грудня 2012 року. Із цієї дати фінансова звітність 
Товариства складається відповідно до вомог МСФЗ, які діють на дату складання звітності.Фінансова 
хзвітністьТовариства підготовлена відповідго доМСФЗ у редакції, затвердженій Радою по Міжнародним 
стандартам фінансової звітності (Рада МСФЗ) та розміщеній на офіційномй сайті міністерства фінаннсів 
України.Надання і розкриття інформації відповідає вимогам МСФЗ 1 . Інформація надана відностно 
олного звітного періоду 2018 року. Визнанню підлягають всі активм і зобовязання, які відповідають,  
критеріям визнання згідно МСФЗ.Для складання фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до МСФЗ 
керiвництво здiйснювало оцiнку активiв, зобов’язань, доходiв i витрат на основi принципу обачностi.
Основнi змiни в порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю Товариства у вiдповiдностi до положень (стандартiв) 
бухгалтерського облiку полягають в перекласифiкацiї статей активiв, визнанням витрат у вiдповiдностi з 
принципом нарахування i нової облiкової полiтики,на основi бухгалтерських записiв згiдно з українським 
законодавством шляхом трансформацiї згiдно з вимогами МСФЗ.
Змiни пов’язанi з переходом на МСФЗ, вiдображенi шляхом корегувань вiдповiдних статей балансу в 
кореспонденцiї з нерозподiленим прибутком.
Використання оцiнок та припущень 
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на 
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визначення сум активiв та зобов'язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних 
активiв та зобов'язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та 
тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. 
Мета подання фiнансових звiтiв – надавати iнформацiю про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух 
грошових коштiв пiдприємства, яка є корисною для прийняття економiчних рiшень широким колом 
користувачiв, що не мають повноважень вимагати звiтiв, пристосованих до їх конкретних iнформацiйних 
потреб.
Фiнансовi звiти також демонструють результати управлiння, здiйснюваного управлiнським персоналом – 
пiдзвiтнiсть управлiнського персоналу за довiренi йому ресурси.
Якiснi характеристики iнформацiї у фiнансових звiтах.Зрозумiлiсть
Iнформацiя у фiнансових звiтах надана таким чином, щоб бути зрозумiлою для користувачiв, якi мають 
вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати цю 
iнформацiї з достатньою ретельнiстю.
Проте необхiднiсть надання зрозумiлої iнформацiї не дає права вилучати iнформацiю на тiй пiдставi, що 
певним користувачам може бути важко її зрозумiти.
Доречнiсть
Iнформацiя у фiнансових звiтах має бути доречною для прийняття рiшень користувачами.
Iнформацiя є доречною, якщо вона здатна вплинути на економiчнi рiшення користувачiв,допомагаючи їм 
оцiнити минулi, теперiшнi чи майбутнi подiї або пiдтверджуючи чи виправляючи їхнi минулi оцiнки.
Суттєвiсть
Iнформацiя є суттєвою – а отже доречною – якщо її пропуск чи викривлення можуть вплинути на 
економiчнi рiшення користувачiв, якi вони приймають на основi фiнансових звiтiв. Суттєвiсть залежить 
вiд розмiру статтi чи помилки, який оцiнюється за конкретних обставин пропуску чи викривлення 
iнформацiї. 
Достовiрнiсть
Iнформацiя у фiнансових звiтах є достовiрною. Iнформацiя є достовiрною, коли в нiй немає суттєвих 
помилок та упередженостi i вона правдиво вiдображає те, що зазначається або те, що можна обґрунтовано 
очiкувати. Фiнансовi звiти є упередженими(тобто не нейтральними), якщо, через вiдбiр iнформацiї чи 
спосiб її подання, вони навмисно впливають на прийняття рiшення чи судження для того, щоб досягти 
наперед визначеного результату.
Превалювання сутностi над формою
Операцiї та iншi подiї та умови облiковуються та вiдображаються згiдно з їхньою сутнiстю, а не лише 
виходячи з їхньої юридичної форми. Це пiдвищує достовiрнiсть фiнансових звiтiв.
Обачнiсть
Наявнiсть невизначеностi, яка неминуче супроводжує багато подiй та обставин, визнається шляхом 
розкриття її характеру та розмiру i застосуванням принципу обачностi пiд час складання фiнансових звiтiв.
 Обачнiсть – це прояв певної мiри обережностi пiд час формування необхiдних за умов невизначеностi 
суджень таким чином, щоб не завищувати активи чи дохiд i не занижувати зобов’язання чи витрати. Проте
 дотримання обачностi не дає права навмисно занижувати активи чи дохiд або навмисно завищувати 
зобов’язання чи витрати. Коротко кажучи, обачнiсть не може бути пiдставою для упередженостi.
Повнота
Для того щоб бути достовiрною, iнформацiя у фiнансових звiтах має бути повною в межах суттєвостi та 
витрат. Неповна iнформацiя може призвести до надання неправдивої або оманливої iнформацiї, а отже 
недостовiрної та недоречної.
Зiставнiсть
Користувачi повиннi мати змогу порiвняти фiнансовi звiти пiдприємства за рiзнi перiоди для того, щоб 
визначати тенденцiї у його фiнансовому станi та результатах дiяльностi. Користувачi повиннi мати також 
змогу порiвняти фiнансовi звiти рiзних пiдприємств, щоб оцiнити їхнiй вiдносний фiнансовий стан, 
результати дiяльностi та рух грошових коштiв. Отже, вимiр та вiдображення фiнансового впливу подiбних
 операцiй та iнших подiй i умов слiд здiйснювати послiдовно в межах пiдприємства в рiзнi промiжки часу 
по вiдношенню до цього пiдприємства i також послiдовно по вiдношенню до декiлькох пiдприємств. Крiм 
того, користувачiв слiд ознайомити з облiковою полiтикою, яка застосовується пiд час складання 
фiнансових звiтiв, i з будь-якими змiнами цiєї полiтики та впливами цих змiн.
Своєчаснiсть
Для того щоб бути доречною, фiнансова iнформацiя має бути здатною впливати на економiчнi рiшення 
користувачiв. Своєчаснiсть передбачає надання iнформацiї в межах часу, необхiдного для прийняття 
рiшень. Якщо iнформацiя надається з надмiрною затримкою, то вона може втратити свою доречнiсть. В 
управлiнського персоналу може виникнути необхiднiсть знайти оптимальне спiввiдношення мiж 
вiдносними перевагами надання своєчасної iнформацiї та забезпеченнями її достовiрностi. Для досягнення
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 оптимального спiввiдношення мiж доречнiстю та достовiрнiстю передусiм потрiбно керуватися 
необхiднiстю задовольняти потреби користувачiв, якi приймають економiчнi рiшення.
Спiввiдношення вигiд та витрат
Отриманi вiд iнформацiї вигоди повиннi перевищувати витрати на її надання. Оцiнка вигiд та витрат є 
значною мiрою суб’єктивною. Бiльш того, витрати необов’язково несуть тi користувачi, якi отримують 
вигоди, i часто вигоди вiд iнформацiї отримуються широким колом зовнiшнiх користувачiв. Iнформацiя у 
фiнансових звiтах допомагає тим, хто надає капiтал, приймати кращi рiшення, i в результатi цього 
забезпечує бiльш ефективне функцiонування ринкiв капiталу та зменшення вартостi капiталу для 
економiки в цiлому. Окремi пiдприємства також отримують вигоди, у тому числi бiльш легкий доступ до 
ринкiв капiталу, покращення вiдносин з громадськiстю та, можливо, зменшення вартостi капiталу. Серед 
вигiд також може бути пiдвищення ефективностi управлiнських рiшень, оскiльки внутрiшня фiнансова 
iнформацiя на пiдприємствi часто, хоча б частково, ґрунтується на iнформацiї,пiдготовленiй для складання
 фiнансових звiтiв загального призначення.
ОСНОВНI ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛIКУ
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає 
стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу 
фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• фiнансовий актив, доступний для продажу;
• iнвестицiї, утримуванi до погашення;
• дебiторська заборгованiсть;
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнює їх за 
їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi безпосередньо належить до придбання або 
випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних 
роздiлах облiкової полiтики.
Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як зазначено нижче, залежно вiд класифiкацiї фiнансовi 
iнструменти облiковуються за справедливою вартiстю або амортизованою вартiстю. 
Справедлива вартiсть - це сума, на яку можна обмiняти актив або за допомогою якої можна врегулювати 
зобов'язання пiд час здiйснення угоди на загальних умовах мiж добре обiзнаними, незалежними 
сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть являє собою поточну цiну попиту для 
фiнансових активiв та цiну пропозицiї для фiнансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У 
вiдношеннi активiв i зобов'язань iз взаємно компенсуючим ринковим ризиком Товариство може 
використовувати середнi ринковi цiни для визначення справедливої вартостi позицiй зi взаємно 
компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiну 
пропозицiї. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є 
вiльно та регулярно доступними на фондовiй бiржi чи в iншiй органiзацiї, i цi цiни вiдображають дiйснi i 
регулярнi ринковi операцiї, що здiйснюються на загальних пiдставах.
Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, за якими вiдсутня iнформацiя про ринковi
 цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування грошових 
потокiв, модель, заснована на даних останнiх угод, здiйснених мiж непов'язаними сторонами, або аналiз 
фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування.
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi з придбанням, емiсiєю або
 вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б понесенi, якби операцiя 
не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й комiсiйнi, сплаченi агентам 
(включаючи спiвробiтникiв, якi виступають в якостi торгових агентiв), консультантам, брокерам i 
дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та фондовим бiржам, а також податки i збори, що 
стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на проведення операцiї не включають премiї або 
дисконти за борговими зобов'язаннями, витрати на фiнансування, внутрiшнi адмiнiстративнi витрати або 
витрати на зберiгання.
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при початковому визнаннi фiнансового iнструмента мiнус 
виплати основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус будь-яке зменшення 
вартостi для вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю
 вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї та будь-яких премiй або дисконту 
вiд суми погашення iз використанням методу ефективної процентної ставки. Нарахований процентний 
дохiд та нарахованi процентнi витрати, включаючи як нарахований купон, так i амортизований дисконт 
або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не 
вiдображаються окремо, а включаються до балансової вартостi вiдповiдних статей балансу.
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Метод ефективної ставки вiдсотка - це метод визнання процентних доходiв або процентних витрат 
протягом вiдповiдного перiоду з метою отримання постiйної вiдсоткової ставки (ефективної ставки 
вiдсотка) вiд балансової вартостi iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка - це ставка, яка точно дисконтує 
розрахунковi майбутнi грошовi виплати або надходження (не включаючи майбутнiх збиткiв за кредитами) 
протягом термiну дiї фiнансового iнструмента або, у вiдповiдних випадках, протягом коротшого термiну, 
до чистої балансової вартостi фiнансового iнструмента. Ефективна ставка вiдсотка використовується для 
дисконтування грошових потокiв по iнструментах iз плаваючою ставкою до наступної дати змiни 
вiдсотка, за винятком премiї чи дисконту, якi вiдображають кредитний спред понад плаваючу ставку, 
зазначену для даного iнструмента, або за iншими змiнними факторам, не встановлюваними в залежностi 
вiд ринкового значення. Такi премiї або дисконти амортизуються протягом всього очiкуваного термiну 
обiгу iнструменту. Розрахунок дисконтованої вартостi включає всi комiсiйнi та збори, сплаченi та 
отриманi сторонами контракту, i складають невiд'ємну частину ефективної ставки вiдсотка. 
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Всi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються за справедливою 
вартiстю через прибуток або збиток, первiсно облiковуються за справедливою вартiстю. Всi iншi 
фiнансовi iнструменти первiсно визнаються за справедливою вартiстю плюс витрати на проведення 
операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток 
або збиток при первiсному визнаннi виникає лише тодi, коли є рiзниця мiж справедливою вартiстю та 
цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж iнструментами або 
методи оцiнки, для яких використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя.
Всi операцiї iз придбання та продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, 
визначеного законодавством або традицiями ринку (договори «звичайної» купiвлi-продажу), визнаються 
на дату здiйснення угоди, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується придбати або продати фiнансовий
 актив. Всi iншi операцiї з придбання фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли суб'єкт господарської
 дiяльностi стає стороною договору щодо придбання фiнансового iнструмента.
Припинення визнання фiнансових активiв. Товариство припиняє визнання фiнансових активiв, коли 
активи погашенi або права на грошовi потоки вiд них iншим чином закiнчилися або коли Товариство 
передала права на грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду щодо передачi, i при цьому (I) 
також передала , в основному, всi ризики та вигоди володiння активом або (II) не передавала i не 
зберiгала, в основному, всi ризики та вигоди володiння, але не зберегла контроль. Контроль зберiгається, 
коли контрагент не має практичної можливостi повнiстю продати актив незв'язаної сторонi, не 
накладаючи при цьому обмежень на продаж.
Знецiнення фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю. Збитки вiд знецiнення 
визнаються у складi прибутку або збитку в мiру їхнього виникнення за результатом однiєї або бiльше 
подiй («подiї збитку»), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу i впливають на 
величину чи строки розрахункових майбутнiх грошових потокiв, що пов'язанi з фiнансовим активом або iз 
групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з достатнiм рiвнем надiйностi. Якщо Товариство 
визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення для фiнансового активу, оцiненого на iндивiдуальнiй 
основi, незалежно вiд того, чи є актив iндивiдуально суттєвим чи нi, вiн включається до групи фiнансових 
активiв iз подiбними характеристиками кредитного ризику, i ця група оцiнюється на предмет знецiнення 
на колективнiй основi. Основним чинником, який враховує Товариство при оцiнцi фiнансового активу на 
предмет знецiнення, є його прострочений статус.
Нижче наведено iншi основнi критерiї, на пiдставi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак збитку 
вiд знецiнення:
прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватись 
затримкою у роботi розрахункових систем;
позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Товариством фiнансова 
iнформацiя позичальника;
ймовiрнiсть банкрутства чи фiнансової реорганiзацiї позичальника;
платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих 
економiчних умов, якi чинять вплив на дiяльнiсть позичальника.
Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за схожими характеристиками 
кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх грошових потокiв для груп таких 
активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до контрактних умов у 
вiдношеннi оцiнюваних активiв. 
Майбутнi грошовi потоки в групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет знецiнення, 
визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних iз цими активами, та на основi досвiду 
керiвництва щодо прострочених сум, що виникнуть у майбутньому в результатi минулих збиткових подiй, 
а також успiшного повернення простроченої заборгованостi. Данi минулих рокiв коригуються з 
урахуванням поточних iснуючих даних для вiдображення впливу поточних умов, якi не впливали на 
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попереднi перiоди, i для усунення впливу минулих умов, якi не iснують в даний час.
Якщо умови знецiненого фiнансового активу, що облiковується за амортизованою вартiстю, 
переглядаються чи iншим чином змiнюються внаслiдок фiнансових труднощiв позичальника чи емiтента, 
знецiнення такого активу оцiнюється iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що використовувалася
 до змiни його умов.
Збитки вiд знецiнення визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для зменшення 
балансової вартостi активу до теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не 
враховуючи майбутнiх, ще не понесених кредитних збиткiв), дисконтованих за первiсною ефективною 
ставкою вiдсотка для даного активу. Розрахунок теперiшньої вартостi очiкуваних майбутнiх грошових 
потокiв вiд фiнансового активу, забезпеченого заставою, вiдображає грошовi потоки, що можуть 
виникнути в результатi звернення щодо стягнення предмету застави за мiнусом витрат на отримання та 
реалiзацiю застави, незалежно вiд того, наскiльки ймовiрно звернення щодо стягнення предмету застави.
Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно
 вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення кредитного 
рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується шляхом коригування 
створеного резерву через прибуток або збиток.
Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля 
завершення всiх необхiдних процедур щодо вiдшкодування i пiсля визначення остаточної суми 
збитку.Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають готiвковi кошти, 
кошти на рахунках у банках та короткостроковi високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї з первiсним строком 
розмiщення до 6 мiсяцiв, якi вiльно конвертуються у певнi суми грошових коштiв i якi характеризуються 
незначним ризиком змiни вартостi.
Депозити в банках облiковуються за амортизованою вартiстю за вирахуванням резерву на знецiнення.
Дебiторська заборгованiсть та передплата. Дебiторська заборгованiсть облiковується за принципом 
нарахування i вiдображається за амортизованою вартiстю. Дебiторська заборгованiсть визнається в разi 
виникнення юридичного права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнається на дату 
платежу та вiдображається у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг.
Якщо у Товариствi iснує об'єктивне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата не будуть
 вiдшкодованi, Товариство створює вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшує чисту балансову вартiсть
 дебiторської заборгованостi й передоплати до вартостi їх вiдшкодування. Знецiнення вiдображається у 
звiтi про сукупнi доходи. Товариство збирає об'єктивнi свiдчення щодо знецiнення дебiторської 
заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи тi ж методи та оцiночнi розрахунки,
 що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, якi облiковуються за амортизованою вартiстю.
Товариство аналiзує дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення щоквартально окремо
 по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування, строкiв i сум грошових коштiв, 
отриманих в ходi погашення зазначених сум, Товариство створює резерв на знецiнення по кожному 
боржнику. 
Обладнання та iншi основнi засоби.
Обладнання та iншi основнi засоби облiковуються за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої 
амортизацiї та резерву на знецiнення, якщо необхiдно.
Витрати на незначний ремонт й технiчне обслуговування вiдносяться на витрати в мiру їх здiйснення. 
Вартiсть замiни значних компонентiв обладнання та iнших основних засобiв капiталiзується, а 
компоненти, що були замiненi, списуються.
На кiнець кожного звiтного перiоду керiвництво оцiнює наявнiсть ознак знецiнення обладнання та iнших 
основних засобiв. Якщо такi ознаки знецiнення iснують, керiвництво Товариства оцiнює вiдшкодовану 
суму, яка дорiвнює справедливiй вартостi активу мiнус витрати на продаж або вартостi його використання,
 в залежностi вiд того, яка з них вища. Балансова вартiсть активу зменшується до суми його очiкуваного 
вiдшкодування, а збиток вiд знецiнення визнається у складi прибутку чи збитку за рiк. Збиток вiд 
знецiнення активу, визнаний у попереднiх перiодах, сторнується, якщо вiдбулися змiни в розрахунках, що 
застосовувалися для визначення вартостi використання активу або його справедливої вартостi мiнус 
витрати на продаж.
Прибуток та збитки вiд вибуття обладнання та iнших основних засобiв, визначенi як рiзниця мiж сумою 
надходжень вiд вибуття та балансовою вартiстю активу на дату вибуття вiдображаються у складi прибутку
 чи збитку за рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).
Амортизацiя. Амортизацiя устаткування й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом
 для розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї за такими 
нормами:
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Товариство б отримала в даний час вiд вибуття 
активу, за вирахуванням витрат на реалiзацiю, якби актив вже був у тому вiцi та в тому станi, якi 
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очiкуються в кiнцi термiну його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв 
переглядаються та, за необхiдностi, коригуються на кiнець кожного звiтного перiоду.
Нематерiальнi активи. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з необмеженим термiном дiї не 
амортизуються i щорiчно переглядаються на наявнiсть ознак невизначеностi строку їх використання та 
можливого зменшення корисностi активу. Строк корисного використання нематерiальних активiв 
безстроковий. Амортизацiя нематерiальних активiв не нараховувалась. 
Операцiйна оренда. Товариство виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, за яким всi ризики та 
вигоди, притаманнi володiнню активом, в основному не передаються орендодавцем Товариству, тому 
загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток iз використанням методу 
рiвномiрного списання протягом строку оренди.
Оренда, включена в iншi договори, видiляється, якщо виконання договору пов'язане з використанням 
конкретного активу або активiв та договiр передбачає передачу права на використання активу.
Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 
законодавства, яке вступило в дiю або має бути введено в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати з
 податку на прибуток включають поточний податок i вiдстрочений податок i визнаються у складi прибутку
 чи збитку за рiк, крiм випадкiв, коли вони вiдносяться до операцiй, визнаних в iнших сукупних доходах 
або безпосередньо у складi капiталу, в тому ж або iншому перiодi. Поточний податок - це сума, яку, як 
очiкується, необхiдно буде сплатити або вiдшкодувати у податкових органiв щодо оподатковуваного 
прибутку чи збиткiв поточного та попереднiх перiодiв.Якщофінансова звітність затверджується до подачі 
відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначається 
розрахунковим шляхом.

Основнi види послуг, що їх надає Товариство:
добровiльне страхування перевезення ватажу (ватажобагажу);
добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ;
добровiльне страхування майна (крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту 
(морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу);
добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв;
добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного),
обов'язкове особисте страхування членiв добровiльних пожежних дружин (команд);
обо'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi.
Перспективними видами є страхування майна, фiнансових ризикiв, вантажiв та багажу,страхування вiд 
вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ, страхування наземного транспорту (крiм залiзничного.)

Товариство не планує не планує придбання або відчудження активів

Товариство придбало земельну ділянку розміром 2 га що відображено в активі балансу Товариства та 
підтверджено незалежним рецензіатом .

Товариства не має ступінь залежності від законодавчих актів які б впливали  на діяльність Товариства

Товариство оброло поступе фінансування діяльності емітента

Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент

Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років

Інформація про основні засоби емітента

Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних  невиконаних договорів (конткрактів) на кінець 
звітного періоду загальній підсумок та підсумок очікумуваний прибуток Товаристом відсутній.

Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів)

Стратегія подальшої діяльності емітента в майбутньому. Товариство планує в подальшому полiпшення 
фiнансового стану шляхом збiльшення статутного фонду. Цiлями розвитку Товариства на 2020-2021 роки 
є збiльшення розмiру бiзнесу (активiв ), значне збiльшення корпоративних клiєнтiв та збiльшення 
кiлькостi укладених договорiв страхування з фiзичними особами, також збiльшення прибутковостi бiзнесу
 за рахунок виходу i укрiплення позицiй в сегментi надання послуг для юридичних осiб. Iнструментами 
досягнення цих планiв стануть: розробка i запуск нових страхових продуктiв для юридичних та фiзичних 

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік

© SMA 315658632019 р. 



Товариством в звіттому періоду не проводилося розробки та дослідження

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок

Всю необхiдну iнформацiю для оцiнки потенцiйним iнвестором фiнансового стану та результатiв 
дiяльностi Товариства в цьому звiтi надано.

Інша інформація

осiб та удосконалення та пришвидшення процедур врегулювання страхових випадкiв. Каналами залучення
 клiєнтiв буде в першу чергу агентська мережа, потiм персонал Товариства, що займається продажем 
страхових продуктiв, крiм того, планується розвиток за допомогою системи партнерських продаж. 
Збiльшення прибутковостi планується за рахунок залучення великої кiлькостi страхових агентiв i 
збiльшення продажiв у найбiльш прибуткових сегментах. Збiльшення доходiв планується за рахунок 
якiсного обслуговування фiзичних осiб та за рахунок корпоративних клiєнтiв- партнерiв Товариства.
 
Товариство постiйно здiйснює маркетинговi дослiдження по вивченню ринку страхових послуг, з метою 
пошуку найперспективнiших видiв страхової дiяльностi виходячи з наявних можливостей, постiйно 
слiдкує за конкурентноздатнiстю своєї тарифної полiтики тощо, що дає змогу застосовувати дослiдження 
для задоволення потреб клiєнтiв Товариства, нарощуванню клiєнтської бази та пiдвищення прибутковостi 
дiяльностi. Аналiтичнi дослiдження в страховiй галузi дають змогу Товариству створювати найбiльш 
сучаснi комплекснi страховi продукти, пiдвищуючи якiсть та конкурентноздатнiсь своїх послуг. Витрати 
на проведення маркетингових та аналiтичних дослiджень є складовою частиною оплати працi Правлiння 
Товариства, що вiдповiдає за розвиток даного напрямку
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IV. Інформація про органи управління
Орган управління Структура Персональний склад

Загальні збори акціонерів 11 осіб Фізичні особи

Наглядова рада 3 особи Бабич Владислав Валерійович
Чеканська Анастасія Анатоліївна
Куца Світлана Сергіївна
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Правління Фізичні особи Голова правління Хименюк Наталія Артемівна
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Посада Прізвище, ім’я, по 
батькові

Рік 
народ-
ження

Стаж 
роботи 
(років)

Найменування підприємства, 
ідентифікаційний код юридичної 

особи та посада, яку займав

Освіта
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

V. Інформація про посадових осіб емітента

№
з/п

Дата набуття 
повноважень 
та термін, на 
який обрано 
(призначено)

2 3 4 6 751 8
1986 13 ТОВ НГК " БУКОВИНА", 32572617, 

Директор

Опис:  д/н

вища

Бабич Владислав 
Валерійович

Голова Наглядової ради, Акціонер фізична особа1 15.06.2018,  три 
роки

1985 11 ПрАТ СК УТСК, 22945712,  Начальник 
відділу

Опис:  д/н

вища

Чеканська Анастасія 
Анатоліївна

Член Наглядової ради, Акціонер фізична особа2 15.06.2018,  три 
роки

1967 27 Приватне акціонерне товариство " Українська 
Фінансова Група", 14285934, Директор 
департамету грошових переказів

Опис:  д/н

вища

Куца Світлана Сергіівна

Член Наглядової ради, Акціонер фізична особа3 15.06.2018, три 
роки
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2 3 4 6 751 8
1964 37 ПАТ " СК ПРОВІДНА, 23510137, Віце-

президент

Опис:  д/н

вища

Хименюк Наталія 
Артемівна

Голова Правління, Акціонер фізична особа4 24.04.2014, 
безстроково

1976 25 ТОВ НГК "БУКОВИНА", 32572617, 
Головний бухгалтер

Опис:  д/н

вища

Богуславська Людмила 
Василівна

Ревізор акціонерного товариства фізична особа5 24.04.2019, три 
роки
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Прізвище, ім’я, по батькові Кількість
 акцій 
(шт.)

Від 
загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

привілейо-
вані іменні

Кількість за типами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

2 3 4 5 61

Куца Світлана Сергіівна

6363 9,09 6363 0Член Наглядової ради фізична особа

Бабич Владислав Валерійович

6363 9,09 6363 0Голова Наглядової 
ради

фізична особа

Чеканська Анастасія Анатоліївна

0 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа
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Найменування юридичної 
особи засновника та/або 

учасника

Ідентифікацій
ний код 

юридичної 
особи 

засновника 
та/або 

учасника

Місцезнаходження Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

VI. Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)

Прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи

Відсоток акцій 
(часток, паїв), які 

належать 
засновнику та/або 

учаснику (від 
загальної кількості)

Бабич Валерій Георгійович 9,1

Кліменко Віталій Іванович 9,09

Лотиш Роман володимирович 9,09

Куца Світлана Сергіївна 9,09

Мельнік Юрій Борисович 9,09

Вітрук Микола Анатолійович 9,09

Самойленко Тамара Василівна 9,09

Дорошенко Юрій Миколайович 9,09

Татуріна Олена Анаталіївна 9,09

Бабич Владислав Валерійович 9,09

Бабич Георгій Валерійович 9,09

100Усього:
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VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Мета провадження діяльності фінансової установи.

Приватне акціонерне товариство « Страхова Фінансова Група «Глєбов і партнери»    скорочено – ПрАТ 
«СФГ «Глєбов і партнери», (код за ЄДРПОУ 31565863 ) 
(далі по тексту – Товариство) створено у формі акціонерного товариства згідно з Законом України «Про 
акціонерні товариства ». 
Товариство здійснює діяльність на території України зі страхування, перестрахування відповідно до 
одержаних ліцензій та здійснює  фінансову діяльність, пов’язану з формуванням, розміщенням страхових 
резервів та їх управлінням.
Мета провадження діяльності Товариства – здійснення страхового захисту особистих, майнових інтересів 
фізичних та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків) , визначених договором 
страхування або законодавством України і одержання внаслідок цієї діяльності прибуткуПрАТ «СФГ « 
Глєбов і партнери » зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією 
22.09.2010р., свідоцтво серії А01 за №  371266, реєстраційний   номер   юридичної    особи   в  ЄДР 1 068 
105 0009 001967. На підставі рішення Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 
№3443 від 27.01.2005р. отримала свідоцтво СТ №112 від 21.08.2004р., реєстраційний №11100799, код 
фінансової установи -11. Відповідно протоколу №1 від 04 березня 2015р., 26.03.2015р. Голосіївською 
районною  у  місті  Києві  держадміністрацією проведена реєстрація нової редакції Статуту Товариства.  
Номер запису 1 068 105 0021 001967 ( має п/р  в ПАТ «Укрексімбанк», ПУМБ, «Ощадбанк» ). Юридична 
адреса: Україна, 03150, місто  Київ, вулиця Червоноармійська, будинок 94. Фактичне місцезнаходження: 
01021, місто Київ, вул. Михайла Грушевського , будинок 34/1
Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про підприємство – www.sfglebov.com .  
Адреса електронної пошти  – office-sfglebov@ukr.net

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Приватне акціонерне товариство «Страхова Фінансова Група « Глєбов і партнери» дотримується 
принципів корпоративного управління, спрямованих на захист інтересів акціонерів, досягнення 
порозуміння між акціонерами, клієнтами, партнерами, співробітниками; забезпечення розподілу 
обов`язків та повноважень між структурними підрозділами та органами управління Товариства;    
забезпечення ефективного контролю за фінансовою діяльністю Товариства та управління ризиками;  
збільшення активів Товариства, підтримку  фінансової стабільності та прибутковості.
Система відносин корпоративного управління здійснюється відповідно до Конституції України, 
Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про акціонерні 
товариства» , Закону України «Про страхування », Закону України « Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг », іншого законодавства, Статуту ПрАТ «СФГ « Глєбов і партнери 
» , рішень Загальних зборів Товариства, розпоряджень і наказів наглядової ради та Голови Правління.
Корпоративне управління Товариства базується на принципі своєчасного розкриття належної та 
достовірної інформації про Товариство, в тому числі про фінансовий стан, економічні показники, значні 
події, структуру власності та управління.

2. Інформація про розвиток емітента

Приватне Акціонерне Товариство « Страхова Фінансова Група «Глєбов і партнери»  приділяє увагу 
управлінню ризиками (ризик – менеджменту), що включає виявлення ризиків, проведення оцінки їх 
величини, контроль за ризиком, фінансування ризику.    Управління страховими ризиками в Товаристві 
ґрунтуватися на системному використанні методів андерайтингу, контролю за ризиками та фінансування 
ризиків. Кожен із цих методів відіграє особливу роль в управлінні ризиками страхової компанії, а їхня 
сукупність утворює ефективну систему ризик-менеджменту, яка забезпечує підвищення фінансово-
економічної стійкості та рентабельності діяльності страхової організації та її конкурентоспроможності на 
ринку в поточному і довготерміновому періодах.

Етапи управління страховими ризиками, що використовуються Товариством є послідовними і 
взаємопов'язаними, їх застосування має комплексний, системний характер і спрямоване на забезпечення 
очікуваних результатів діяльності страхової компанії, зокрема оптимізації обсягу доходів, фінансових 
результатів, рентабельності активів, інвестицій тощо.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів 
емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або 
витрат емітента
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Ринковий ризик для Товариства полягає в  неочікуваних змінах ринкових цін на  запчастини на автомобілі 
чи на медикаменти, що призводить до збільшення суми виплат за договорами страхування автотранспорту
 чи страхуванню медичних видатків. 
Відсотковий ризик для Товариства – це ризик отримати менші процентні ставки за депозитами, ніж 
очікувалось. 
Валютний ризик – ризик негативного впливу змін у валютних курсах на вартість активів та пасивів 
Товариства, що стосується депозитів у валютах. На даний час цей ризик у  Товариства  відсутній в зв’язку 
з відсутністю депозитів у валютах іноземних держав.
Географічний ризик як  концентрація активів та зобов’язань за регіонами відсутній, так як філій та 
дочірніх підприємств Товариство не має.
Управління ризиками здійснює Голова Правління Товариства відповідно до політики, затвердженої 
Зборами акціонерів. 
Голова Правління Товариства визначає й оцінює фінансові ризики в тісному співробітництві з 
операційними підрозділами Компанії.
Збори акціонерів відповідають за визначення цілей і політик Приватного Акціонерного Товариства 
«Страхова Фінансова Група «Глєбов і партнери» відносно керування ризиками, залишаючи за собою 
остаточну відповідальність за них. 
Метою діяльності Зборів акціонерів є створення політик, спрямованих на зниження ризиків наскільки це є 
 можливим так, щоб конкурентоспроможність і гнучкість страхової компанії не були піддані надмірному 
негативному впливу зазначених ризиків. 
У відповідності до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеної в майбутньому події, 
позначеної договором страхування, яка може призвести до виплати страховиком відшкодування 
власникові поліса (договору страхування). 
Страховий ризик Товариства сконцентрований у межах договорів страхування по страхуванню нещасних 
випадків на транспорті.
На 31 грудня 2019 року ПрАТ «СФГ «Глєбов і партнери» не має страхових претензій, що виникли в 
минулих звітних періодах, по яких зберігається невизначеність відносно суми й строків відшкодування.  
Емітент немає схильність до цінових та кредитних ризиків , ризиків ліквідності та/або ризику грошових 
потоків.

2) Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику 
ліквідності та/або ризику грошових потоків

Основні ризики, які можуть бути  в діяльності Товариства: ризик тарифної політики, ризик, пов'язаний з 
резервами, ризики, пов’язані з активами, ризик андерайтингу, ризик ліквідності, макроекономічні ризики, 
iнвестицiйний ризик, ризик виконання зобов’язань, географічний ризик, ринковий ризик, відсотковий 
ризик  та ризик форс-мажорних обставин, що склалися в країні останнім часом. 
До основних характеристик  управління основними ризиками відносяться: контроль достатності власного 
капіталу для покриття непередбачуваних  витрат; достатності активів для створення та  покриття 
страхових резервів; диверсифікація ризиків; контроль достатності власного капіталу для антикризових 
заходів.
Ризик виконання зобов’язань – це потенційно можливий ризик зазнати збитків на суму, яка дорівнює 
загальній сумі зобов’язань за договорами.  Цей ризик мінімізується виконанням зобов’язання Страховика 
перестрахувати частину своїх зобов’язань, що перевищує 10% статутного капіталу і технічних резервів. 
Ризик ліквідності визначається як спроможність виконувати свої поточні зобов’язання вчасно та в 
повному обсязі. Метою управління ризиком ліквідності є забезпечення достатніх коштів для повного та 
своєчасного виконання усіх зобов’язань перед клієнтами  і передбачає наявність ліквідних коштів та 
створення запасу ліквідності на випадок кризи ліквідності.
Правління постійно оцінює потреби у ліквідності та розробляє пропозиції . Суть управління ліквідністю 
полягає у підтриманні достатнього запасу ліквідних активів, що дозволяє виконувати вимоги нормативів  
Нацкомфінпослуг, а також слугує джерелом запасу ліквідності на випадок кризи. 
Ринковий ризик для Товариства полягає в  неочікуваних змінах ринкових цін на  запчастини на автомобілі 
чи на медикаменти, що призводить до збільшення суми виплат за договорами страхування автотранспорту
 чи страхуванню медичних видатків. 
Відсотковий ризик для Товариства – це ризик отримати менші процентні ставки за депозитами, ніж 
очікувалось.

1) Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, 
у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої 
використовуються операції хеджування
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Основними напрямами корпоративного управління Приватного Акціонерного Товариства « Страхова 
Фінансова Група «Глєбов і партнери»  є:
- встановлення стратегічних цілей  діяльності Компанії та контроль за їх досягненням, включаючи 
управління страховими ризиками та контролю за розкриттям інформації про страхову компанію.
- розподіл повноважень між органами управління;
- визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
Корпоративне управління в товаристві здійснюється згідно вимог діючого законодавства, зокрема, законів
 «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг» і т. ін. Звіт про корпоративне управління є складовою 
річного звіту емітента, який щорічно надається до НКЦПФР відповідно до вимог Положення про 
розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР № 1591 від 
19.12.2006р.
Річний звіт Товариства за 2019 рік буде оприлюднений в загальнодоступній інформаційній базі даних 
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, публікується в одному з офіційних друкованих 
видань Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України або НКЦПФР, та розміщений на власному 
Веб-сайті і подається до НКЦПФР.

Емітент не є учасником фондової біржі.

Емітент не застосовує практику практику понад визначену законодавством вимоги.

Емітент не відхиляется від положень кодексу корпоративного управління.

власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент

кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс 
корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати

всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад 
визначені законодавством вимоги

2) У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного 
в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу 
корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо 
емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, 
зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій

4. Звіт про корпоративне управління:

1) Посилання на:

3) інформація про загальні збори акціонерів (учасників)

19.06.2020

100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Порядок денний
1. Про обрання членів лічильної комісії та прийняття рішення про припинення їх повноважень.
2. Про порядок проведення загальних зборів
3. Про обрання Голови та секретаря загальних зборів.
4. Про звіт Правління Товариства
5. Про звіт Наглядової ради Товариства
6. Про затвердження висновків (звіту) Ревізоро Товариства
7. Про затвердження річногозвіту Товариства , у тому числі фінансової звітності Товариства за 2019 рік
8.Про правочин, вчинені на виконання рішень загальних зборів.
9. Про розподіл прибутку і збитків Товариства за 2019 рік.
10. Про розподіл розміру річних дивідендів за 2019 рік
11. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: 
д/н
Особа, що ініціювала проведення ПОЗАЧЕРГОВИХ загальних зборів: 
д/н
Результати розгляду питань порядку денного: 
 1.Обрати Лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії- Вітрук Микола Анатолієвич та член 
лічильної комісії-Трофіменко Кирило Анатолійович. Припинити повноваження обраного складу лічильної комісії 

X

річні позачергові
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X

д/н

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

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (зазначити)

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

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

Депозитарна установа X

після виконання всіх повноважень лічильної комісії 
на Загальних зборах
2.Для доповідей з кожного питання порядку денного на обговорення ( виступу питання) надавати до  хвилин на одну 
особу.
Встановити наступний порядок голосування на Загальних зборах що відповідає положенням Закону України " Про 
акціонерні товариства" і Статуту Товариства:
-голосування проводиться з питань -1-10 та 11  порядку денного приймаютьс простою більшістю голосів -акціонерів 
які зареєструвались для участі у Загальних зборах а з 11 питання  порядку денного -більш як  50 відсотками голосів 
акціонерів Товариства від їх загальної кількості.
3. Обрати Голову і секретаря Загальних зборів: Головою Загальних зборів- Бабича Валерія Георгійовича; секретарем 
Загальних зборів - Хименюк Наталію Артемівну
4.Затвердити Звіт правління
5.Затвердити звіт Наглядової ради Товариства.
6.Затвердити звіт Ревізора за результатами комплексної документальної ревізії та проведеного внутрішнього аудиту 
фінансового-господарської діяльності Товариства у 2019 році.
7. Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Затвердити отриманий 
Товариством прибуток у сумі 2 тисячі гривень за результатами фінасово-господарської діяльності Товариства у 2019 
році. Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік, у тому числі фінансову звітність 
товариства за 2019 рік( "Баланс"-звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2019 рік, " звіт про фінансові 
результати ( звіт про сукупний дохід) за 2019 рік, " звіт про рух грошових коштів ( за  прямим методри) за 2019 рік, " 
Звіт про власний капітал " за 2019 рік, " Примітки до фінансової звітності за 2019 рік Приватного акціонерного 
товариства " Страхова фінансова група " Глєбов і партнери"), складену за орезультатами діяльності Товариства у 
2019 році, звіт про корпоративне управління Товариства та Звіт про управління Товариства.
8.Затвердити правочини, вчинені на виконання рішень загальних зборів акціонерів Товариства, що відбулися у 2019 
році.
9. Прибуток отриманий за результатами фінансово-гносподарської діяльності Товариства у 2019 році, в обсязі 2 
тисячі гривень направити на формування резервного капіталу,а решту нерозподіленого прибутку минулих років в 
сумі 5470 тисяч гривень залишити нерозподіленою.
10Не нараховувати і не виплачувати дивіденди за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 
2019 році.
11. Не приймати рішення на попереднє надання згоди Товариству на вчинення значних правочинів повязаних з 
фінансово-господарською діяльністю Товариства, які можуть вчинятися протягом не більш як одного року з дати 
прийняття такого рішення.
Причини, чому загальні збори не відбулися:
д/н
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X

д/н

X

д/н

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу у 
звітному році?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (зазначити)

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному році?

Реорганізація

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

Інше (зазначити)

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? ні

Додатковий випуск акцій X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X

X

X

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

Виконавчий орган X

д/нАкціонери (акціонер), які (який) на 
день подання вимоги сукупно є 
власниками (власником) 10 і більше 
відсотків голосуючих акцій товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

 Наглядова  рада - Голова Наглядової Ради - Бабич Владислав Валервйович
                                  Член Наглядової  Ради -Чеканська Анастасія Анатоліївна
                                   Член Наглядової Ради -Куца Світлана Анатоліївна
  Виконавчий Орган Правління Голоав Правління Хименюк Наталія Артемівна.

4) Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

© SMA 315658632019 р. 



X

X

X

X

д/н

З питань аудиту

З питань призначень

З винагород

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

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (зазначити)

X

X

X

 Так Ні

X

X

Чи проведені засідання наглядової ради?

д/нІнше (зазначити)

Інформація про діяльність наглядової ради та оцінка її роботи

д/н

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)
 Так Ні

д/н

Загальний опис прийнятих на них рішень: так

Процедури, що застосовуються при прийнятті наглядовою радою рішень; визначення, як діяльність наглядової ради 
зумовила зміни у фінансово-господарській діяльності товариства: д/н

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Персональний склад: 

Чи проведені засідання комітетів наглядової ради, загальний опис прийнятих на них рішень;
у разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.

Оцінка роботи наглядової ради: д/н

Склад наглядової ради (за наявності)
Персональний склад наглядової 

ради
Функціональні обов'язки члена наглядової радиНезалежний

 член 
наглядової 

ради

Так Ні

Залежний 
член 

наглядової 
ради

Бабич Владислав Валерійович Відповідно до Статуту та Положення про Наглядову РадуX

Куца Світлана Сергіївна відповідно до положення про наглядову раду та Статуту 
Товариства

X

Лотиш Роман Володимирович відповідно до положення та Статуту ТоваристваX
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д/н

X

X

X

X

д/н

так, введено посаду 
ревізора

0

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

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 (зазначити)

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та 
обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (зазначити)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

0

5) опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками 
емітента

д/н

Чи проведені засідання виконавчого органу: загальний опис прийнятих на них рішень; інформація про результати 
роботи виконавчого органу; визначення, як діяльність виконавчого органу зумовила зміни у фінансово-господарській 
діяльності товариства

задовільно

Оцінка роботи виконавчого органу

д/н

Склад виконавчого органу
Персональний склад виконавчого органу Функціональні обов'язки члена виконавчого органу

Голова Правління Хименюк Наталія Артеміна Відповідно До Статуту
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так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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 напрямків 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 додаткову емісію 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

так

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)

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)

X

X

X

X

X

д/н

Які документи передбачені у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (зазначити)

 Так Ні

X
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так

ні

так

так

так

так

ні

так

ні

ні

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

так

так

ні

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Інформація 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 
даних Національної 

комісії з цінних 
паперів та фондового 

ринку про ринок 
цінних паперів або 

через особу, яка 
провадить діяльність 

з оприлюднення 
регульованої 

інформації від імені 
учасників фондового 

ринку

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 
на власному 

веб-сайті 
акціонерного 

товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 5 та більше 
відсотками голосуючих акцій

Інформація про склад органів 
управління товариства
Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

Інформація про діяльність 
акціонерного товариства

ні

X

X

X

д/н

X

д/н

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів 
фінансової звітності? (так/ні)

Скільки разів проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором 
(аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

Не проводились взагалі

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Інше (зазначити)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила (проводив) перевірку востаннє?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад та більше 10 відсотками голосуючих акцій

Інше (зазначити)

 Так Ні

X

 Так Ні

X

 Так Ні

X

X

X

X
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6) перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента
Повне найменування юридичної особи - 

власника (власників) або прізвище, ім'я, по 
батькові (за наявності) фізичної особи - 

власника (власників) значного пакета акцій

Ідентифікаційний код згідно з Єдиним 
державним реєстром юридичних осіб, фізичних 
осіб - підприємців та громадських формувань 

(для юридичної особи - резидента), код/номер з 
торговельного, банківського чи судового 

реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого 
органу влади іноземної держави про реєстрацію 

юридичної особи (для юридичної особи - 
нерезидента)

Розмір частки 
акціонера 

(власника) (у 
відсотках до 
статутного 
капіталу)

№
з/п

д/н д/н 01

Порядок призначення та звільнення посадовиз осіб емітента , а також винагорода регулюлюються  
правовими угодами між Емітентом та посадовими особами.

8) Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента

Діяти від імені і в інтересах акціонерів Товариства на посаді члена Наглядової ради Товариства.
 Сумлінно виконувати покладені на нього повноваження/обов'язки у відповідності до вимог передбачених 
чинним законодавством, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства.
 Член Наглядової ради повинен реалізовувати повноваження особисто і не має права передоручати їх 
виконання іншій особі.
Надавати інформацію про результати діяльності у встановленому законодавством порядку.
3.1.5. Забезпечувати конфіденційність інформації про діяльність Товариства.

9) Повноваження посадових осіб емітента

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА
«ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ»
станом на 31 грудня 2019 року
Адресат:
 НКЦПФР
 Нацкомфінпослуг
 ПРАТ СФГ"ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ"
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ», код за ЄДРПОУ 31565863, місцезнаходження: 03150,
м. Київ, Голосіївський район, вулиця Червоноармійська, будинок 94, (надалі Товариство), що
складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік, Звіту про
власний капітал за 2019 рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку фінансова звітність, що додається, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням», відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31
грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про

10) Висловлення думки аудитора (аудиторської фірми) щодо інформації, зазначеної у підпунктах 5 - 
9 цього пункту, а також перевірки інформації, зазначеної в підпунктах 1 - 4 цього пункту
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бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання
фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та
надання впевненості, рік видання 2016-2017, затверджених в якості національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 №361 (надалі - МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та
етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми не встановили суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність Товариства, фінансова
звітність якого перевірялася, продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час
нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті
нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Під час проведення аудиту фінансової звітності  
Товариства ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, які слід 
відобразити в нашому звіті.
Оцінка активів за справедливою вартістю. Знецінення активів . Здійснення істотних операцій з активами ( 
операцій, обсяг якої більше ніж на 10% від загальної величини активів станом на останню звітну дату)
Аудитор вважає, що питання облікових оцінок при визначенні суми страхових резервів та резервів на 
знецінення дебіторської заборгованості (резерву сумнівних боргів ) і застосування управлінським 
персоналом при цьому оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів, 
відображених у звітності, для Товариства, що здійснює страхування інше, ніж страхування життя, є одним
 із значущих для аудиту.
Товариством в Примітці п. 5. «Основні принципи облікової політики» до фінансової звітності 
розкривається інформація щодо чинників того, як застосування суджень та припущень впливають на суми,
 визнані у фінансовій звітності та оцінка значення яких може стати причиною коригувань балансової 
вартості активів та зобов’язань в наступному фінансовому році.
26.12.2019 року Товариство придбало вісім земельних ділянок, загальною площею 2 гектара, які 
знаходяться за адресою: Київська область, Васильківський р-н, село Барахти. Відповідно до п.31 МСБО 
16 «Основні засоби», після визнання земельних ділянок інвестиційним активом, Товариство провело їх 
переоцінку. Оцінку земельних ділянок проведено ТОВ «Консалтингова фірма «Євротерра», що діє згідно 
ліцензії Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.04.2010 серія АВ № 519659, 
сертифікату суб’єкта оціночної діяльності від 08.08.2017 № 790/17 та кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача з експертної грошової оцінки земельних ділянок від 29.09.2008 серія АК № 00788. Сума 
дооцінки визнана у складі прибутку та відображена у Розділі І «Власний капітал» пасиву Балансу (Звіт про
 власний капітал) та у «Звіті про фінансові результати» за 2019 рік, як інший дохід від зміни справедливої 
вартості інвестиційного майна. Станом на 31.12.2019 року справедлива вартість земельних ділянок згідно 
Звітів експертно-грошової оцінки становить 13 623 тис. грн. Ця інформація розкрита в примітках до 
фінансової звітності п.6 «Основні засоби».
16.03.2020 року Товариство отримало Рецензії на звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок 
від ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «СПІЛКА ОЦІНЮВАЧІВ, ЛІЦИТАТОРІВ, ЕКСПЕРТІВ ТА 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ» (ГО «СОЛЕЗ») у яких зроблено загальний висновок, що «Звіт класифікується, як 
такий, що у цілому відповідає вимогам нормативно-правових актів, що регулюють експертну грошову 
оцінку землі, має незначні недоліки, що не вплинули на достовірність оцінки. Звіт може бути 
використаним з зазначеною у звіті метою».
Цінні папери, які не відповідають критеріям активів (не можуть принести економічної вигоди) 
Товариством списані з обліку та віднесені на збитки на суму 11367,1 тис. грн..
Інша інформація
Щодо річних звітних даних страховика
Інша інформація складається з інформації, яка міститься в річних звітних даних страховика за 2019 р., 
складені у відповідності до Порядку складання звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням
 Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року № 39, 
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зареєстрованого в міністерстві юстиції України 23.04.2004 р. № 517/9116 (Порядок 39).
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання звітних 
даних страховика за 2019 рік у відповідності з вимогами Порядку 39. Наша думка щодо річної фінансової 
звітності не поширюється на іншу інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості 
щодо цієї іншої інформації (Звітних даних страховика за 2019 рік).
У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності (звітних даних страховика) нашою 
відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 
невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітність або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої 
інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та 
викривлень у звітних даних страховика, які потрібно було б включити до звіту.
Ми надали окремий незалежний висновок з надання впевненості по результатам виконання завдання з 
надання впевненості стосовно перевірки звітних даних страховика Товариства за фінансовий рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року від 23.04.2020 року в якому детально розкрили інформацію щодо 
відповідності звітних даних страховика станом на 31.12.2019 року, стану та результатів діяльності 
Товариства на ринку страхових послуг.
Щодо звіту про управління
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, відповідно до вимог 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV 
складається з Звіту про управління та відповідно до вимог статті 41 Закону України «Про цінні папери та 
фондовий ринок» з звіту про корпоративне управління, який є частиною Звіту про управління. Звіт про 
управління не є фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї.
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію, зазначену в Звіті про управляння у
 т. ч. на інформацію, наведену в пунктах I-IV звіту про корпоративне управління, а саме:
 І. Інформація про кодекс корпоративного управління
 ІІ. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління
 ІІІ. Інформація про загальні збори акціонерів
 ІV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства,
та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з інформацією, 
зазначеною вище, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією та фінансовою 
звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що 
містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно інформації, наведеною в Звіті про управління та у 
пунктах I-IV звіту про корпоративне управління, як частині Звіту про управління, отриманої до дати звіту 
аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення. цієї іншої інформації, ми зобов’язані 
повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до аудиторського 
звіту. Ми не визначили окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які не впливають на 
висловлення нами думки. Звіт про управління узгоджений з фінансовою звітністю на звітну дату.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за 
фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності,
 відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV 
від 16.07.1999 року та МСФЗ, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової 
звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок 
шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності 
Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, 
питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати підприємство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового 
звітування Товариством.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу 
думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений 
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відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути 
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як 
обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на 
основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний 
скептицизм протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи 
помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо 
аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. 
Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок
 помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 
твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності 
системи внутрішнього контролю, оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та 
обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом;
• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про 
безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських 
доказів робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під 
значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку 
щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 
неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити компанію 
припинити свою діяльність на безперервній основі
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і 
час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали 
відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які 
могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, 
щодо відповідних застережних заходів. Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
 Відповідно до вимог частини 4, статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 
аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, надаємо інформацію:  найменування органу, який 
призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту: Наглядова рада 
Товариства (Протокол № 4 від 11.03.2019);  дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та 
загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з урахуванням продовження 
повноважень, які мали місце, та повторних призначень: o дата призначення: 04.03.2019; o загальна 
тривалість виконання аудиторського завдання: 3 роки.  аудиторські оцінки включають: а) опис та оцінку 
ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема 
внаслідок шахрайства: ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій 
звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства. б) чітке посилання на відповідну статтю або 
інше розкриття інформації у фінансовій звітності для кожного опису та оцінки ризику суттєвого 
викривлення інформації у звітності, що перевіряється: ми не встановили ризиків щодо суттєвого 
викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства. в) 
стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків: ми не встановили ризиків щодо 
суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок 
шахрайства. г) основні застереження щодо таких ризиків: ми не встановили ризиків щодо суттєвого 
викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема внаслідок шахрайства.  
пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із 
шахрайством:
ми не виявили порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством.  підтвердження того, що аудиторський 
звіт узгоджений з додатковим звітом для аудиторського комітету:
аудиторський звіт узгоджено з додатковим звітом для аудиторського комітету твердження про ненадання 
послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту та суб’єкта 
аудиторської діяльності від Товариства при проведенні аудиту: ми стверджуємо, що не надавали 
Товариству послуг, заборонених законодавством, ключовий партнер з аудиту та ми є незалежними від 
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Товариства при проведенні аудиту.  інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської 
діяльності юридичній особі або контрольованим нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з 
обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у фінансовій звітності: ми та 
контрольовані нами суб’єкти господарювання не надавили послуги Товариству, крім послуг з 
обов’язкового аудиту.  пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень: o обсяг 
аудиту: аудиторська перевірка була спланована та проведена відповідно до вимог МСА з метою 
одержання достатньої впевненості в тому, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих 
викривлень внаслідок помилки або шахрайства. Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для 
отримання аудиторських доказів щодо сум і їх розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав 
від судження аудитора включно з оцінкою ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 
шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядав ті аспекти внутрішнього контролю, що 
стосуються складання фінансової звітності для розробки аудиторських процедур. Аудит включав оцінку 
відповідності використаної Товариством облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених 
управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності; o властиві для аудиту обмеження: 
аудиторька перевірка включала властиві аудиту обмеження, які є наслідком характеру фінансової 
звітності, характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обгрунтованого 
періоду часу, а також внаслідок обмежень, властивих внутрішньому контролю відповідно до вимого МСА.
 Відповідно до вимог Статті 41-1 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23 лютого 
2006 р. № 3480 –IV:
Висловлюємо думку щодо підтвердження інформації, зазначеної у пунктах V-IX Статті 41-1 Закону № 
3480 –IV, яка розкрита у «Звіті про корпоративне управління»:
 V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
 VІ. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
 VІI. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах Акціонерів 
Товариства;
 VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
 ІХ. Повноваження посадових осіб Товариства.Відповідно до вимог «Порядку складання звітних даних 
страховиків», 
, затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.2004. № 39 (із змінами), 
ми надали Товариству окремий ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО  Товариству 
окремий ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ми надали Товариству окремий ЗВІТ З 
НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО ми надали Товариству окремий ЗВІТ З НАДАННЯ 
ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річних звітних даних страховика ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА  ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І 
ПАРТНЕРИ»  за 201 9 рік,  складений за вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання 
впевненості 3000   і (Переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом і 
(Переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом  історичноїної фінансової 
інформації», (МСЗНВ 3000). Відповідно  до вимог  Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 362 від 25.02.2020 " Про затвердження 
методичних рекомендацій, щодо інформації яка стосується аудиту за 2019 субєктами господарювання за 
якими здійснює нагляд Нацкомфінпослуг надаємо додаткову інформацію Дотримання суб'єктом 
господарювання вимог законодавства щодо формування (зміни) статутного складеного/пайового) капіталу
 Станом на 31.12.2019 року зареєстрований (пайовий) капітал Товариства складає 7 000 тис. грн. та 
розподіляється між акціонерами наступним чином:

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА
«ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ»
станом на 31 грудня 2019 року
Адресат:
 НКЦПФР
 Нацкомфінпослуг
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 ПРАТ СФГ"ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ"
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ», код за ЄДРПОУ 31565863, місцезнаходження: 03150,
м. Київ, Голосіївський район, вулиця Червоноармійська, будинок 94, (надалі Товариство), що
складається з Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року, Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) за 2019 рік, Звіту про рух грошових коштів за 2019 рік, Звіту про
власний капітал за 2019 рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності,
включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку фінансова звітність, що додається, описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням», відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31
грудня 2019 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою,
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання
фінансової звітності.
Основа для думки
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду,
іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та
надання впевненості, рік видання 2016-2017, затверджених в якості національних стандартів аудиту
рішенням Аудиторської палати України від 08.06.2018 №361 (надалі - МСА).
Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з
Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та
етичними вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали
інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є
достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми не встановили суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність Товариства, фінансова
звітність якого перевірялася, продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час
нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті
нашого аудиту річної фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань. Під час проведення аудиту фінансової звітност думку щодо
 підтвердження інформації, зазначеної у пунктах V-IX  «Звіту про  корпоративне  управління»: 
 • V.     Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками;
 • VІ.    Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій;
 • VІI.   Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах

             Акціонерів Товариства; 
 • VІІI. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства;
 • ІХ.    Повноваження посадових осіб Товариства.

 Відповідно до вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг №257 від 26.02.2019 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
інформації, яка стосується аудиту за 2019 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює 
Нацкомфінпослуг» надаємо додаткову інформацію: 

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо:
 •формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта господарювання:

Станом на 31.12.2019 року зареєстрований (пайовий) капітал Товариства складає 7 000 тис. Грн. Та 
розподіляється між акціонерами наступним чином:

   АкціонерКількість акцій (штук)%грн.
   БАБИЧ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЄВИЧ 6 370      9,10       637 000

   БАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ    6 363   9,09    636 300
   САМОЙЛЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬОВН  А6 363  9,09   636 300

   ТАТУРІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙОВН  А6 363  9,09    636 300
   БАБИЧ ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ 6 363 9,09  636 300 
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   ВІТРУК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИ Ч6 363  9,09  636 300
   КУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА  6 363  9,09  636 300 

  ЛОТИШ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6 36   9,09 636 300
   ДОРОШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 6 363 9,09 636 300

   МЕЛЬНИК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ 6 363 9,09 636 300 
   КЛІМЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 6 363 9,09 636 300

   Всього:70 000; 100% 7 000 000

У звітному періоді змін у складі акціонерів та розподілу акцій не відбувалося. Ми підтверджуємо, що 
зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2019 року  повністю сплачений акціонерами
 в сумі 7 000 000,00 (Сім мільйонів грн. 00 коп.). 
 •обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що 
обмежують ризики за операціями з фінансовими активами:
Ми встановили, що Товариство має достатній рівень капіталу, платоспроможності та ліквідності та 
додержується інших показників та вимог відповідно до діючого законодавства. Проведені, фахівцем з 
актуарної та фінансової математики Бабко В.Л., стрес-тести показують, що проведені стресові події 
зменшують нетто-активи до прийнятного рівня, але не нижче нормативного запасу  платоспроможності. 
 •формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до 

законодавства:
Ми встановили, що Товариство формує, веде облік та адекватно формує резерви відповідно до 
законодавства.
 •встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі 

входження суб'єкта господарювання до такої:
Товариство не входить до фінансової групи.
 •структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, 

ознаки фіктивності тощо:
Ми не встановили що, в інвестиційному портфелі Товариства  знаходяться акції  які, НКЦПФР, включені 
до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.
 •заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх 

повернення:
Ми не встановили заборони залучення Товариством фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням 
щодо наступного їх повернення.
 •допустимості суміщення окремих господарських операцій на провадження яких суб’єкт отримав 

ліцензію:
Ми не встановили у Товариства суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких воно 
отримало ліцензію.
 •надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил 

надання фінансових послуг суб'єктом господарювання:
Ми встановили, що Товариство надає фінансові послуги на підставі договорів у відповідності до 
законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг.
 •розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності:

Відповідно до вимог «Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній 
інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ» 
затвердженого Розпорядженням Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 19.04.2016  № 825 (із змінами), в подальшому «Положення», ми здійснили 
перевірку  розкриття інформації Товариством на веб-сайті: http://www.sfglebov.com та встановили:У 
звітному періоді змін у складі акціонерів та розподілу акцій не відбувалося. Ми підтверджуємо, що 
зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2019 року повністю сплачений акціонерами 
в сумі 7 000 000,00 (Сім мільйонів грн. 00 коп.).обов'язкових критеріїв нормативів достатності капіталу та 
платоспроможності, ліквідності,  додержання інших показників і вимог, що прибутковості, якості активів 
та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що прибутковості, якості активів та 
ризиковості операцій,   додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 
фінансовими активами Ми встановили, що Товариство  має достатній рівень капіталу, платоспроможності 
та ліквідності має достатній рівень капіталу, платоспроможності та ліквідності та додержується інших 
показників вимог відповідно до діючого законодавства  Проведені стрес-тести показують, що тестовані 
стресові події не зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу платоспроможності, що становить 
1 774 тис.грн. Величина зміни нетто-активів по кожній стресовій події не перевищує границі у 26.9%, 
щoприймається компанією як допустима. Тестовані стресові події зменшують нетто-активи до рівня 9 265 
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тис.грн., що вважається прийнятним. Протягом 2019 року Товариство не зверталося за послугами, що 
обов'язково передбачають їх здійснення лише особами, які мають відповідні свідоцтва Нацкомфінпослуг 
на право займатися актуарними розрахунками.
 формування, ведення ,обліку, достатності  та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності і сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до та 
адекватності сформованих резервів відповідно до та адекватності сформованих резервів відповідно до  
законодавства :
Ми встановили, що Товариство формує,  веде облік та адекватно формує резерви відповідно до 
законодавства. 
 встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової груп встановлених 
фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової груп встановлених фінансових 
нормативів та застосованих зфінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової груп 
встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової груп встановлених 
фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової груп встановлених фінансових 
нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової груп у разі входження суб'єкта господарювання 
до такої:
Товариство не входить до фінансової групи.
 •структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, 

ознаки фіктивності тощо:
Ми встановили, що в інвестиційному портфелі Товариства відсутні акції які включені до списку емітентів,
 що мають ознаки фіктивності.
 •заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх 

повернення:
Ми не встановили заборони залучення Товариством фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням 
щодо наступного їх повернення.
 •допустимості суміщення окремих господарських операцій на провадження яких суб’єкт отримав 

ліцензію:
Ми не встановили у Товариства суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких воно 
отримало ліцензію.
 •надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил 

надання фінансових послуг суб'єктом господарювання:
Ми встановили, що Товариство надає фінансові послуги на підставі договорів у відповідності до 
законодавства та внутрішніх правил надання фінансових послуг.
 •розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності:

Відповідно до вимог «Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній 
інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ» 
затвердженого Розпорядженням Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 19.04.2016  № 825 (із змінами), в подальшому «Положення», ми здійснили 
перевірку  розкриття інформації Товариством на веб-сайті: http://www.sfglebov.com та встановили:

№
 п/п

 Зміст інформації за Положенням
Інформація за даними веб-сайту Товариства

 (так/ні)Наявність відхилень відповідно до вимог Положення встановлених аудитом
(так/ні)
 1інформації про повне найменування зазначається повне найменування фінансової установи відповідно до
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  її установчих документів
 так

ні
   2інформації про ідентифікаційний код зазначається код фінансової установи за ЄДРПОУтакні
 3інформації про місцезнаходження зазначаються такі реквізити фінансової установи: код території за 

КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), 
 вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)

 так

ні
 4інформації про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, зазначається повний 

перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
 та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані 
Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків 

 фінансових послуг

 так

ні
 5відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою 

установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які 
володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та 
інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:
 •відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, 

пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи;
 •відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової 

установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного 
капіталу заявника);
 •відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - 

учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом 
 акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи).

 так 

ні
 6у відомостях про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи зазначаються:
 •прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової 

установи (у разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради);
 •прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової

  установи.
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 так

ні
 7 у відомостях про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається повне 

найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого 
підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений 
підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений 
пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), 
номер офісу (квартири) (за наявності), телефон, прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади 

 керівника відокремленого підрозділу

 так

ні
 8 у відомостях про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, зазначається:
 •вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;
 •серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;
 •номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;
 •дата початку дії (за наявності) ліцензії;
 •інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) 

переоформленої ліцензії);
 •інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення 

дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до 
набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");
 •статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);
 •дата анулювання ліцензії;
 •назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;
  •дата призупинення або анулювання дозволу.

 так
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ні
 9річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної 

фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її 
 достовірність

 так
ні

 10у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації 
фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, 
відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття 

 процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу

 так

ні
 11у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням 

учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято 
рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття 

 відповідного рішення

 так

ні
 12в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, 

розкривається звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних 
товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та 

 державне регулювання ринків фінансових послуг"

 так

ні
 За результатами перевірки ми встановили, що Товариство дотримується вимог Положення.•прийняття 

рішень у разі конфлікту інтересів:
Ми не встановили фактів конфлікту інтересів на Товаристві.
 •відповідності приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів 

(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат:
Відповідність приміщень, у яких здійснюється страховою компанією обслуговування клієнтів 
(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 
державних будівельних норм, правил, стандартів, документально не підтверджується фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
 •внесення суб'єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до 
Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту:

Відповідальними за дотримання процедур внутрішнього контролю при наданні фінансових послуг в 
Товаристві є :

 внутрішній аудитор Богуславська Людмила Василівна призначена згідно наказу № 06-К від 01.02.2017 
року;
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 відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу Трофіменко Кирил Анатолійович 
призначений згідно наказу № 04-К від 16.01.2017  року.
 •облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які 

передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до 
Нацкомфінпослуг:
Товариство використовує у своїй діяльності наступні облікові програми: (1) для ведення оперативного 
обліку та складання звітності - програма 1С «Управління Страховим Бізнесом» 8:1; (3) для подання 
звітності до органів статистики та податкової звітності — програма «m.e.d.o.c.»; (4) для подання звітності 
до органів Нацкомфінпослуг, Товариство використовує комплексну  інформаційну систему 
Нацкомфінпослуг, яка надає можливість сформувати, підписати електронними ключами та відправити 
звітність до органів Нацкомфінпослуг; (5) для автоматизації обов’язкового фінансового моніторингу, 
ведення реєстру фінансових операцій, подачі повідомлень до Державної служби фінансового моніторингу 
України Товариство використовує програму «Експерт-ФМ». 
 •готівкових розрахунків:

Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для 

зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону):
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу:

Для розкриття інформації щодо формування та сплати статутного капіталу аудиторами наводиться 
наступна інформація. Станом на 31.12.2019 р. Зареєстрований (пайовий) капітал (статутний капітал) 
Товариства становить 7 000 тис. гри.(Сім мільйонів гри.) і був поділений на 70 000 (Сімдесят тисяч) 
простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто грн.) кожна. Свідоцтво про реєстрацію 
цінних паперів № 866/1/10 від 12.10.2010 року. Акціонерами Товариства є:

   АкціонерКількість акцій (штук)%грн.
   БАБИЧ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЄВИЧ6 3709,10637 000

   БАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   САМОЙЛЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬОВНА6 3639,09636 300

   ТАТУРІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙОВНА6 3639,09636 300
   БАБИЧ ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300 

   ВІТРУК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   КУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА6 3639,09636 300 

   ДОРОШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ6 3639,09636 300
   МЕЛЬНИК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ6 3639,09636 300 

   ЛОТИШ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ6 3639,09636 300
   КЛИМЕНКО ВІТІЛІЙ ІВАНОВИЧ6 3639,09636 300

   Всього:70 0001007 000 000

У звітному періоді змін у статутному капіталі та розподілу акцій не відбувалося. За даними первинних 
облікових регістрів бухгалтерського обліку внески було здійснено у повному обсязі (100 відсотків), 
виключно грошовими коштами, що підтверджується аудиторськими висновками попередніх аудиторів.
Виходячи з вищенаведеного, аудитори підтверджують, що не встановили порушень Товариством 
встановлених вимог.
 •розкриття джерела походження складових частин власного капіталу (капітал у дооцінках, внески до 

додаткового капіталу):
Ми встановили, що власний капітал Товариства в сумі 12 783 тис. грн.. складається із статутного капіталу 
- 7 000 тис. грн., резервного капіталу сформованого за рахунок прибутку – 294 тис. грн., додаткового 
капіталу (дооцінка основних засобів) – 17 тис. грн. та нерозподіленого прибутку – 5 472 тис. грн.. 
 •розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно 

методів оцінки справедливої вартості активів:
Ми встановили що Товариство дотримується вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності 
відносно методів оцінки справедливої вартості активів. 
 •обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 

прибутковості, якості активів та ризикованості операцій (включаючи розкриття інформації про кожний з 
активів, щодо справедливої/балансової вартості яких аудитор не зміг отримати достатні аудиторські 
докази (не зміг підтвердити вартість, за якою актив визнаний у балансі страховика) та/або отримав 
достатні аудиторські докази і дійшов висновку про використання справедливої вартості/балансової 
вартості тиках активів):
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Ми встановили що Товариство дотримується обов’язкових критеріїв і нормативів. Згідно отриманої 
інформації в ході проведення аудиту, у Товариства відсутні непередбачені активи та/або зобов’язання, 
ймовірність не визнання яких на балансі є достатньо високою.
 •відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування лише з тих видів 

добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких отримана ліцензія, та укладання договорів 
перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог 
щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою 
КМУ від 04.02.2004 за №124:
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
 •здійснення обов’язкового страхування виключно за умови дотримання визначених законодавством 

порядків і правил проведення обов’язкового страхування:
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
 •ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (у випадку наявності у 

страховика ліцензії на страхування життя):
 Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.•належного та повного формування та 

обліку резерву заявлених, але не виплачених збитків (для страховика, який здійснює види страхування 
інші, ніж страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика, який здійснює 
страхування життя).
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
 •Якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 

наземних транспортних засобів:
 •чи є він членом Моторного (транспортного) страхового бюро;
 •чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового 

резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку;
 •чи дотримується він умов забезпечення платоспроможності страховика, а також на будь-яку дату після 

отримання ліцензії має перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над 
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 
млн. євро за офіційним курсом валют на дату розрахунку зазначених показників;
 •чи забезпечує він можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій 

території України, а саме забезпечує прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних 
пригод цілодобово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників 
та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасникам дорожньо-транспортних пригод 
інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття страховиком необхідних заходів. 
Ми встановили, що Товариство не має ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 •Якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної 

установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту:
 •чи є він членом Ядерного страхового пулу;
 •чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового 

резерву коливань збитковості в обов'язковому порядку;
 •чи укладає він договори перестрахування із страховиками-нерезидентами за умови членства цих 

страховиків-нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах;
 •розкриття інформації щодо операцій, які не відносяться до операцій  страхування, перестрахування і 

фінансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням".
Ми встановили, що Товариство не має ліцензію на обов'язкове страхування цивільної відповідальності 
оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного 
інциденту.Розкриття інформації у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 
5 і більше відсотків відповідного розділу балансу.
Ми встановили слідуючи статті балансу Товариства, питома вага яких становить 5 і більше відсотків 
відповідного розділу балансу, в саме:
 •   Основні засоби

Станом на 31.12.2019 р. вартість основних засобів збільшилась на  13 621 тис. грн.. Для забезпечення 
виконання нормативу достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 
активів та ризиковості операцій страховика в звітному періоді придбані  8 земельних ділянок, загальною 
площею 2 га, які знаходяться за адресою: Київська область, Васильківський  р-н, село Барахти. Вартість 
земельних ділянок після проведеної дооцінки становить 13 623 тис. грн. 
Наведена інформація належним чином розкрита в Примітці 6 до фінансової звітності.
 •Дебіторська заборгованість

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р.  дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
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послуги Товариства складає 604 тис. грн. та 4 392 тис. грн. відповідно та складається з поточної 
заборгованості ПРАТ «УФГ». 
Наведена інформація розкрита в Примітці 9 до фінансової звітності
 •Грошові кошти

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. грошові кошти складають 1 346 тис. грн. та 441 тис. грн. 
відповідно. Станом на 31 грудня 2019 року у Товариства було 5 банків-контрагентів. Грошові кошти на 
рахунках в банках ПАТ «СОЮЗ» та ПАТ «Інтеграл» в розмірі 5 тис. грн. заблоковані.
Наведена інформація належним чином розкрита в Примітці 7 та 8 до фінансової звітності.
 •Поточна кредиторська заборгованість

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. страхові резерви складають 9 тис. грн. та 4 425 тис. грн. 
відповідно, та складається з  поточної кредиторської заборгованість перед фізичними особами 720 тис. 
грн.. за придбані земельні ділянки та  ТДВ "Страхова компанія "Крок" 4 417 тис. грн.. за договором 
перестрахування. 
Наведена інформація розкрита в Примітці 10 до фінансової звітності.

Операції з пов’язаними особами
Ми встановили пов’язані особи Товариства:

   НайменуванняПов’язана особаХарактер відносинЧастка у статутному капіталі
   Голова Наглядової радиБАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧВідносини контролю9,09

   Член Наглядової радиКУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНАВідносини контролю9,09

Ми встановили, що операції з пов’язаними сторонами в звітному році  проводились Товариством в межах 
чинного законодавства, виключно за принципом справедливої вартості.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Розрахунок вартості чистих активів здійснено нами відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 
визначення чистих активів акціонерних товариств» схвалених Рішенням № 485 від 17.11.2004 Державної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Ми встановили, що чисті активи Товариства станом на 31.12.2019 складають 12 783 тис. грн. та 
відповідають вимогам Статті 155 Цивільного кодексу України.

Події після дати балансу
Ми  звертаємо увагу на події після дати балансу - це об’явлена  глобальна пандемія COVID-19,  що суттєво
 вплине на фінансовий ринок. Яка  матиме безлічі наслідків таких як:  перебої з виробництвом і 
постачаннями (приклад чого першим продемонстрував Китай ) падіння продажів, виручки, 
продуктивності або всього перерахованого вище відразу, недоступність персоналу (в тому числі 
висококваліфікованого), закриття представництв, торгових точок і так далі, труднощі або повна 
неможливість залучення фінансування, затримка в реалізації планів на розширення, підвищена 
волатильність фінансових інструментів, зниження туризму , культурної та спортивної активності та інше. 
Товариству слід  пам'ятати про більш широкі наслідки COVID-19, які той надасть на макрорівні - на 
глобальну економіку і великі фінансові ринки
Ми сьогодні не можемо надати  аналізу унікальних обставин і ризиків, з яким зіткнулося Товариство,  щоб
 правильно оцінити наслідки для фінансової звітності.
 
Основні відомості про аудиторську фірму:
 oповне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
 oкод за ЄДРПОУ: 20971605;
 oномер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;
 oданні про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:

АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності в розділи:

 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;
 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО 
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ПРОВОДИТИОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;  Розділ «СУБ’ЄКТИ 
АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ
    ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
    СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС». Прізвище, імя по-батькові із завданням

 

 Зміст інформації за Положенням
Інформація за даними веб-сайту Товариства

 (так/ні)Наявність відхилень відповідно до вимог Положення встановлених аудитом
(так/ні)
 1інформації про повне найменування зазначається повне найменування фінансової установи відповідно до

  її установчих документів
 так

ні
   2інформації про ідентифікаційний код зазначається код фінансової установи за ЄДРПОУтакні
 3інформації про місцезнаходження зазначаються такі реквізити фінансової установи: код території за 

КОАТУУ, поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), 
 вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)

 так

ні
 4інформації про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, зазначається повний 

перелік видів фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи
 та/або у ліцензіях на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані 
Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг або іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків 

 фінансових послуг

 так

ні
 5відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою 

установою) зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які 
володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та 
інших пов'язаних осіб фінансової установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, 
місцезнаходження; про фізичну особу - прізвище, ім’я, по батькові), які включають:
 •відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, 

пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи;
 •відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової 

установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного 
капіталу заявника);
 •відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - 

учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом 
 акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи).

 Так 
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ні
 6у відомостях про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи зазначаються:
 •прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової 

установи (у разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради);
 •прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової

  установи.

 Так

ні
 7 у відомостях про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається повне 

найменування відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого 
підрозділу, код за ЄДРПОУ (за наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений 
підрозділ, місцезнаходження відокремленого підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений 
пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, номер корпусу (за наявності), 
номер офісу (квартири) (за наявності), телефон, прізвище, ім'я та по батькові і найменування посади 

 керівника відокремленого підрозділу

 так

ні
 8 у відомостях про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, зазначається:
 •вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;
 •серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;
 •номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;
 •дата початку дії (за наявності) ліцензії;
 •інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) 

переоформленої ліцензії);
 •інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення 

дії ліцензії) (інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до 
набрання чинності Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");
 •статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);
 •дата анулювання ліцензії;
 •назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;
  •дата призупинення або анулювання дозволу.
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 Так

ні
 9річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної 

фінансової та консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її 
 достовірність

 так
ні

 10у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації 
фінансової установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, 
відкриття процедури санації фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття 

 процедури санації фінансової установи та найменування суду, який виніс відповідну ухвалу

 так

ні
 11у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням 

учасників фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято 
рішення про відкриття ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття 

 відповідного рішення

 так

ні
 12в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, 

розкривається звіт про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних 
товариств), визначений пунктом 2 частини першої статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та 

 державне регулювання ринків фінансових послуг"

 так

ні
За результатами перевірки ми встановили, що Товариство дотримується вимог Положення.
 •прийняття рішень у разі конфлікту інтересів:

Ми не встановили фактів конфлікту інтересів на Товаристві.
 •відповідності приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів 
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(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 
державних будівельних норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат:
Відповідність приміщень, у яких здійснюється страховою компанією обслуговування клієнтів 
(споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до 
державних будівельних норм, правил, стандартів, документально не підтверджується фахівцем з питань 
технічного обстеження будівель і споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
 •внесення суб'єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до 
Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених законодавством:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту:

Ми встановили, що внутрішній контроль та внутрішній аудит у Товаристві відповідає встановленим 
вимогам.
 •облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які 

передбачають ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до 
Нацкомфінпослуг:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •готівкових розрахунків:

Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для 

зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону):
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу:

Для розкриття інформації щодо формування та сплати статутного капіталу аудиторами наводиться 
наступна інформація. Станом на 31.12.2018 р. Зареєстрований (пайовий) капітал (статутний капітал) 
Товариства становить 7 000 тис. Гри.(Сім мільйонів гри.) і був поділений на 70 000 (Сімдесят тисяч) 
простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 грн. (Сто грн.) кожна. Свідоцтво про реєстрацію 

 цінних паперів № 866/1/10 від 12.10.2010 року. Акціонерами Товариства є:АкціонерКількість акцій 
  (штук)%грн.

   БАБИЧ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЄВИЧ6 3709,10637 000
   БАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300

   САМОЙЛЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬОВНА6 3639,09636 300
   ТАТУРІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙОВНА6 3639,09636 300

   БАБИЧ ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300 
   ВІТРУК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ6 3639,09636 300

   КУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА6 3639,09636 300 
   ХИМЕНЮК НАТАЛІЯ АРТЕМІВНА6 3639,09636 300

   ДОРОШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ6 3639,09636 300
   МЕЛЬНИК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ6 3639,09636 300 

   ЧЕКАНСЬКА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЄВНА6 3639,09636 300
   Всього:70 0001007 000 000

За період 2014-2018 роки змін у статутному капіталі, складі акціонерів та розподілу акцій не відбувалося. 
За даними первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку внески було здійснено у повному обсязі 
(100 відсотків), виключно грошовими коштами, що підтверджується аудиторськими висновками 
попередніх аудиторів.
Виходячи з вищенаведеного, аудитори підтверджують, що не встановили порушень Товариством 
встановлених вимог.
 •розкриття джерела походження складових частин власного капіталу (капітал у дооцінках, внески до 

додаткового капіталу):
Ми встановили, що власний капітал Товариства в сумі 12 781 тис. Грн.. Складається із статутного капіталу
 - 7 тис. Грн., резервного капіталу сформованого за рахунок прибутку – 294 тис. Грн., додаткового 
капіталу (дооцінка основних засобів) – 17 тис. Грн. Та нерозподіленого прибутку – 5 470 тис. Грн..

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ

11) Інформація, передбачена Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання 
ринку фінансових послуг»
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Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135

ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річних звітних даних страховика
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ»
за 2019 рік

Адресат:
Нацкомфінпослуг 
ПрАТ СФГ«ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ»

Ми виконали завдання з надання впевненості, щодо річних звітних даних страховика ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ», (в 
подальшому Товариство), за 2019 рік відповідно до вимог Міжнародного стандарту завдань з надання 
впевненості 3000 (Переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної
 фінансової інформації», (МСЗНВ 3000).

Застосовані критерії
 •Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.06.1999 N 996-XIV (із 

змінами);
 •Закон України «Про страхування» від 07.03.1996 N 85/96-ВР (із змінами);
 •«Порядок складання звітних даних страховиків», затверджений Розпорядженням Держфінпослуг України

 від 03.02.2004. № 39 (із змінами);
 •Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88;
 •«Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 

страхування життя», затверджені Розпорядженням Держфінпослуг України від 17.12.2004 №3104 (із 
змінами); 
 • «Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів 

страховика, затверджене розпорядженням Нацкомфінпослуг  від 23.02.2016  № 396;
 •«Вимогами щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо 

ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів», затверджені розпорядженням 
Нацкомфінпослуг від 13.02.2014 року № 484.

Документи та інформація
Річні звітні дані страховика Товариства в складі:
 o1. Загальні відомості;
 o2. Реквізити;
 o3. Ф1. Баланс;
 o4. Ф2. Звіт про фінансові результати;
 o5. Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом);
 o6. Ф4. Звіт про власний капітал;
 o7. Розділ 1. Звіт про доходи та витрати страховика;
 o8. Розділ 2. Показники діяльності із страхування життя;
 o9. Розділ 3. Показники діяльності з видів добровільного страхування, інших, ніж страхування життя;
 o10. Розділ 4. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування;
 o11. Розділ 4а. Показники діяльності з видів обов’язкового страхування;
 o12. Розділ 5т1. Пояснення щодо операцій перестрахування;
 o13. Розділ 5т2. Пояснення щодо операцій перестрахування;
 o14. Розділ 5т3. Пояснення щодо операцій перестрахування;
 o15. Розділ 5т4. Пояснення щодо операцій перестрахування;
 o16. Розділ 6. Умови забезпечення платоспроможності страховика;
 o17. Розділ 6 резерви. Розрахунок резервів незароблених премій та частки перестраховиків у резервах     

незароблених премій на кінець звітного періоду;
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 o18. Розділ 7. Пояснення щодо припинення договорів страхування;
 o19. Звіт про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика;
 o20. Декларація 1;
 o21. Декларація 2;
 o22. Філії;
 o23. Пояснювальна записка;
 o24. Примітки;
 o25. Звіт про корпоративне управління;
 o26. Інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування. 

Мета завдання
Метою нашого завдання є отримання обмеженої впевненості стосовно того, чи звітні дані страховика 
Товариства не містять суттєвих викривлень, відповідно до визначених критеріїв.

Відносна відповідальність
Відповідальність за складання і достовірне подання річних звітних даних несе управлінський персонал 
Товариства.
Нашою відповідальністю є ознайомлення, розгляд та виявлення фактів суттєвих невідповідностей та 
викривлень в річних звітних даних страховика Товариства.

Застосовані вимоги контролю якості
Ми дотримались вимог Міжнародного стандарту контролю якості 1 та відповідно впровадили комплексну 
систему контролю якості, включаючи документовану політику та процедури щодо дотримання етичних 
вимог, професійних стандартів і застосовних вимог законодавчих та нормативних актів.

Дотримання вимог незалежності та інші етичні вимоги
Ми дотримались вимог незалежності та інших етичних вимог, викладених у Кодексі етики професійних 
бухгалтерів, затвердженому Радою з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, який ґрунтується на 
фундаментальних принципах чесності, об’єктивності, професійної компетентності та належної 
ретельності, конфіденційності та професійної поведінки.

Виконана робота
Завдання з надання впевненості полягало у здійсненні нами запитів до осіб, що відповідають за фінансові 
й облікові питання, а також у застосуванні аналітичних та інших процедур з надання впевненості 
відповідно до вимого МСЗНВ 3000.
На підставі наданої нам інформації, застосованих нами критеріїв та аналітичних процедур ми виконали 
завдання з надання впевненості, щодо річних звітних даних страховика Товариства за 2019 рік.

Висновок
На основі виконаних процедур та отриманих доказів ніщо не привернуло нашої уваги, що б змусило нас 
вважати, що річні звітні даних страховика Товариства за 2019 рік  містить суттєві викривлення. Ми не 
виявили фактів суттєвих невідповідностей та викривлень, які б необхідно було включити до звіту. Річні 
звітні данні страховика Товариства, що додаються, складені відповідно до встановлених вимог 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг.

Інша інформація
Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика підготовлений на вимогу 
Розпорядження Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.04. № 39 (із 
змінами).

Основні відомості про незалежного аудитора:
 oповне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА 

"РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
 oкод за ЄДРПОУ: 20971605;
 oномер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

Аудиторською палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;

© SMA 315658632019 р. 



 oданні про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:
АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності в розділи:

 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;
 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

    ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;
 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

    ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
    СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».
 oпрізвище, ім’я, по батькові ключового партнера із завдання з надання впевненості, номер аудитора, у 

«Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України:
Будяк Володимир Миколайович, №100058.
 oмісцезнаходження:

65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, 
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10

Основні відомості про умови договору:
 oдата та номер договору: 26.02.2019, №36;
 oдата початку та дата закінчення виконання завдання з надання впевненості: дата початку 27.01.2020, дата 

закінчення 15.06.2020.

Ключовий партнер
    із завдання з надання впевненост іБудяк Володимир Миколайович

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

Дата звіту з надання впевненості: 15 червня 2020 року
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента
Кількість за типами акцій
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Прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за типами акцій

Бабич Валерій Георгійович 6370 9,1 6370 0

Кліменко Віталій Іванович 6363 9,09 6363 0

Лотиш Роман Володимирович 6363 9,09 6363 0

Куца Світлана Василівна 6363 9,09 6363 0

Татуріна Олена Анатоліївна 6363 9,09 6363 0

Самойленко Тамара Василівна 6363 9,09 6363 0

Мельник Юрій Борисович 6363 9,09 6363 0

Дорошенко Юрій Миколайович 6363 9,09 6363 0

Вітрук Микола Анатолійович 6363 9,09 6363 0

Бабич Георгій Віалерійович 6363 9,09 6363 0
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Бабич Владислав Валерійович 6363 9,09 6363 0

70000 100 70000 0Усього:
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X. Структура капіталу
№
з/п

Тип та/або клас акцій Кількість акцій
 (шт.)

Номінальна 
вартість (грн)

Права та обов’язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до 

біржового реєстру

1 2 3 4 5 6

1 0 0,00 д/н д/н

Примітки: д/н

д/н

2 70000 100,00 д/н д/н

Примітки: д/н

бездокументарна
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XII. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному 
році

Сума нарахованих дивідендів, грн
Нараховані дивіденди на одну акцію, гр
Сума виплачених/перерахованих 
дивідендів, грн

Дата складення переліку осіб, які мають 
право на отримання дивідендів

За результатами звітного 
періоду

У звітному періоді

0
0
0

0
0
0

Опис: д/н

0
0
0

0
0
0

Інформація про виплату дивідендів

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

за простими 
акціями

за привілейова-
 ними акціями

Дата (дати) перерахування дивідендів 
через депозитарну систему із 
зазначенням сум (грн) перерахованих 
дивідендів на відповідну дату
Дата (дати) перерахування/ 
відправлення дивідендів безпосередньо 
акціонерам із зазначенням сум (грн) 
перерахованих/ відправлених дивідендів
 на відповідну дату

Дата прийняття уповноваженим органом
 акціонерного товариства рішення про 
встановлення дати складення переліку 
осіб, які мають право на отримання 
дивідендів

Спосіб виплати дивідендів
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. 

грн)
Орендовані основні засоби 

(тис. грн)
Основні засоби, усього 

(тис. грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

38 13666 0 0 38 13666

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

38 40 0 0 38 40

38 13666 0 0 38 13666

Опис: д/н

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 13626 0 0 0 13626  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

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

X

X

X

X

X

X

562

0

5168

5730

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

© SMA 315658632019 р. 



6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
Акцонерне товариство "Банк Траст*Капітал"

26519933

Вулиця Підвисоцького будинок 7, місто Київ, 
Шавченківський, Київська область, 01103, УКРАЇНА

0442063388
0442063388

АЕ № 286715

23.11.2013

НКЦПФРУ

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: .депозитарні послуги

Торговець цiнними паперами

Аудиторська фірма " Респект" у вигляді товариства з 
обмеженою відповідальністю"

20971605

провулок Маяковського 1/10, місто Одеса, Малинівський, 
Одеська область, 65026, УКРАЇНА

0487269759
0487288216

№000266

26.01.2013

НКЦПФРУ

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Товариство з обмеженою відповідальністю

Опис: Вид послуг, які надає особа: .аудиторські послуги

Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги 
емiтенту
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Публічне акціонерне товариство Національний депозитарій 
УкраїниЕ

30370711

Тропініна,7 г, Київ, Шевченківський, Київська область, 
04107, УКРАЇНА

+38044223-3127
+3804425371-20

АЕ286715

23.01.2013

НКЦПФР

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

Організаційно-правова форма

Ідентифікаційний код юридичної 
особи
Місцезнаходження

Міжміський код та телефон
Факс

Номер ліцензії або іншого 
документа на цей вид діяльності

Дата видачі ліцензії або іншого 
документа

Найменування державного органу,
 що видав ліцензію або інший 
документ

Вид діяльності

Акціонерне товариство

Опис: Вид послуг, які надає особа: .Депозитарні послуги

Депозитарна діяльність Центрального депозитарію

© SMA 315658632019 р. 



Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2019 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2020.01.01

31565863

8036100000

65.12

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 
дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Підприємство ПРАТ " СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА " ГЛЄБОВ І 
ПАРТНЕРИ"

Інші види страхування, крім страхування життя

Адреса, 
телефон

Червоноармійська (Велика Васильківська), 94,  місто  Київ, Голосіївський, Київська область, 03150, 
Україна, 044223-31-27

КОДИ

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Акціонерне товариство за КОПФГ 230

Середня кількість працівників 5

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

0 0

0 0

5 13626

43 13666

38 40

0 0

11367 0

0 0

0 0

0 0

11484 13738

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

112 112

112 112

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    

© SMA 315658632019



1 1

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

604 4392

0 0

2 3

0 0

0 0

0 0

9 11

1346 441

1296 358

0 0

1970 4850

0 0

13454 18588

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

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

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

50 831166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

8 21180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

8 21183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

7000 7000

17 17

0 0

0 0

0 0

294 294

5470 5472

0 0

0 0

0 0

0 0

338 75

0 0

0 0

0 0

16 735

335 5730

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 12781 12783Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 338 75Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 173 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 165 75    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 303 562    розрахунками з бюджетом

1621 303 559        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 0 0    розрахунками з оплати праці

1635 0 0Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 9 4425Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 7 8Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 0 0Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Хименюк Наталія Артемівна

Конько Алла Володимирівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800

1900

0 0

0 0

13454 18588

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

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

31565863

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРАТ " СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА " ГЛЄБОВ І 
ПАРТНЕРИ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2019 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

0 0

1176 3363

18805 9704

17533 6266

102 75

6 0

0 0

1125 3363

0 0

0 0

0 0

0 0

173 0

0 0

558 390

1427 1499

12 11

0 0

0 0

0 1481

699 0

62618 0

0 0

0 0

61378 1384

0 0

561 104

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 18Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

20 7Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

51 0Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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1120 407

0 0

1 0

320 249

70 57

2 4

1655 1598

2048 1908

70000 70000
70000 70000

0,28 3,35

0,28 3,35

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

559 303Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Хименюк Наталія Артемівна

Конько Алла Володимирівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

1120 407

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2020.01.01
КОДИ

31565863

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРАТ " СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА " ГЛЄБОВ І 
ПАРТНЕРИ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік

0 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

14232 9714

0 0

258 201

383 205

0

0

0 0

0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

0

0

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

434 90513100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

71 583110Відрахувань на соціальні заходи

303 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

13989 03150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

22 103190Інші витрачання

(925) 1893195Чистий рух коштів від операційної діяльності

0 03205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 03200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

20 73215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

Хименюк Наталія Артемівна

Конько Алла Володимирівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

20 73295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

0 03255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

(905) 1963400Чистий рух грошових коштів за звітний період

1346 11503405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

441 13463415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2020.01.01
КОДИ

31565863

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРАТ " СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА " ГЛЄБОВ І 
ПАРТНЕРИ"

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

7000 17

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

7000 174095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 294

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 294

0 0

0 0

5470 0

0

0 0

2 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

5470 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12781

0

2

0

0

0

0

0

12781

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Хименюк Наталія Артемівна

Конько Алла Володимирівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

7000 17

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 294

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

2 0

5472 0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

12783

0

0

0

0

0

3 421 5 6 7 8 9 10

© SMA 315658632019



Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Приватного акціонерного товариства «Страхова фінансова група "Глєбов і партнери"
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
1. ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 
ГРУДНЯ 2019 РОКУ 
Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка достовірно відображає 
фінансовий стан Приватного акціонерного товариства «Страхова група « Глєбов і партнери» 
станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів та зміни 
в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, у відповідності до Міжнародних стандартів
 фінансової звітності
2. ПЕРЕЛІК ФОРМ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 
РОКУ 

Фінансова звітність Компанії підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ) в редакції затвердженої Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності, 
що розміщені на сайті Міністерства фінансів України станом на 31.12.2019 року. 

Відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансової звітності» Повний комплект фінансової 
звітності включає:
 а) звіт про фінансовий стан на кінець періоду; 
 б) звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;
 в) звіт про зміни у власному капіталі за період; 
 г) звіт про рух грошових коштів за період; 
 ґ) примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

 Відповідно до Наказу Міністерства фінансів України від 07.02.2013 року за № 73 «Про 
затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності» суб‘єкти, що згідно законодавства складають звітність за МСФЗ, повинні
 надавати:

 ▪ баланс (звіт про фінансовий стан) (далі – баланс), 
 ▪ звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (далі – звіт про фінансові результати), 
 ▪ звіт про рух грошових коштів, 
 ▪ звіт про власний капітал,
 ▪ примітки до фінансової звітності.
3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОМПАНІЮ 
 Приватне акціонерне товариство «Страхова група « Глєбов і партнери» 

 Юридична адреса: 

03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 94.   
 Фактична адреса: 03150, м. Київ, вул. Червоноармійська, 94.   

 Дата державної реєстрації 01 серпня 2001 року
 Адреса сторінки в мережі Інтернет https://www.sfglebov.com/

 Банківські реквізити : рах. UA113223130000026503010042693 в АТ "Укрексімбанк" у м. Києві, 
МФО 322313
Види діяльності згідно КВЕД : 

65.12   Інші види страхування, крім страхування життя

65.20   Перестрахування  

66.22   Діяльність страхових агентів і брокерів.
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66.29   Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення 
 

 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 31565863
 Сплачений статутний капітал 7 000 тис. грн 

              Документи, що підтверджують право на провадження страхової діяльності 

На право здійснення страхової діяльності Компанія отримала 20 (двадцять ) безстрокових 
ліцензій, у тому числі : 

у формі обов’язкового страхування  7 (сім) ліцензій:

- від 13.10.2015р. на право провадження страхової діяльності по авіаційному страхуванню 
цивільної авіації;
- від 13.10.2015р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню цивільної 
відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та 
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежо -вибухонебезпечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-
епідеміологічного характеру; 
- від 13.10.2015р.  на право провадження страхової діяльності по страхуванню майнових ризиків 
при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про 
нафту і газ»;
-від 13.10.2015р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню відповідальності 
суб’єктів перевезення небезпечних вантажів,  на випадок настання негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних вантажів;
- від 13.10.2015р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню цивільно-правової 
відповідальності приватного нотаріуса.
- від 15.10.2010р. на право провадження страхової діяльності по особистому страхуванню від 
нещасних випадків на транспорті; 
Ліцензія серія АВ №546933
 - від 15.10.2010р. на право провадження страхової   діяльності по особистому  страхуванню  
працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з 
Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних 
дружин (команд); Ліцензія серія АВ №546934
 -   у формі добровільного страхування 13 ( тринадцять) ліцензій:

- від 15.10.2010р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню від нещасних 
випадків; Ліцензія серія АВ №546927
- від 15.10.2010р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню вантажів та багажу 
(вантажобагажу); 
Ліцензія серія АВ №546929
 - від 15.10.2010р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних явищ; 
Ліцензія серія АВ №546930
-  від 15.10.2010р. на право провадження  страхової діяльності по страхуванню майна (крім 
залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу); Ліцензія серія АВ №546932
-  від 15.10.2010р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню медичних витрат; 
Ліцензія серія АВ №546931
-  від 15.10.2010р.на право провадження страхової діяльності по страхуванню наземного 
транспорту (крім залізничного); 
Ліцензія серія АВ №546928
- від 09.07.2015р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню фінансових ризиків;
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 Ліцензія серія АВ №614859  
- від 09.07.2015р. на право провадження страхової діяльності по медичному страхуванню 
(безперервному страхуванню здоров’я); Ліцензія серія АВ №614857
- від 09.07.2015р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню повітряного 
транспорту; Ліцензія серія АВ №614860
- від 09.07.2015р на право провадження страхової діяльності по страхуванню відповідальності 
власників повітряного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); Ліцензія серія АВ 
№614856
- від 09.07.2015р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника, 
експедитора); 
Ліцензія серія АВ №614858
- від 13.10.2015р. на право провадження страхової діяльності по страхуванню відповідальності 
перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12-14 ст. 6 Закону України «Про 
страхування»);
- від 13.10.2015р. на право провадження страхової діяльності 
по страхуванню виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій.
д/н
4. ОСНОВОПОЛОЖНІ ПРИПУЩЕННЯ

 Дану фінансову звітність було підготовлено на основі методу нарахування (за винятком звіту про 
рух грошових коштів). Відповідно до цього методу, результати операції визнаються за фактом їх 
здійснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштів або їх еквівалентів), 
відображаються в облікових записах і включаються у фінансову звітність періодів, до яких 
відносяться. 

Дана фінансова звітність була підготовлена з урахуванням пріоритету економічного змісту над 
юридичною формою. 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі історичної вартості, за винятком оцінки 
фінансових інструментів за справедливою вартістю у відповідності до МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: Визнання та оцінка» та страхових зобов’язань, що оцінюються у відповідності до 
МСФЗ 4 «Страхові контракти».

 Компанія застосовує відповідні до МСФЗ методи визначення справедливої вартості.

 Основою визначення справедливої вартості є припущення, що Товариство діє безперервно і не 
має ні наміру, ні потреби ліквідувати чи суттєво скоротити обсяг своєї діяльності або здійснювати
 операції за несприятливих умов.

 Фінансові інструменти, щодо яких Компанія визначає справедливу вартість, є такими, що мають 
котирування на активному ринку, їх ціни регулярно доступні та відображають фактичні і 
регулярно здійснювані ринкові операції між незалежними сторонами. Існування опублікованих 
цін котирування на активному ринку є, як правило, найкращим доказом справедливої вартості, 
який застосовується Компанією для оцінки фінансового інструменту.

 Оцінка дебіторської та кредиторської заборгованості Компанії здійснюється первісно за її 
номінальною (контрактною) вартістю, в подальшому базуючись на припущенні того, що 
дебіторська та кредиторська заборгованість є короткостроковою, Компанія вважає, що її 
номінальна вартість є справедливою і не амортизується. 

Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія є підприємством,
 яке здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. 
Це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов‘язань в ході звичайної 
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діяльності. Управлінський персонал та акціонери мають намір і в подальшому продовжувати 
свою діяльність. 

Управлінський персонал Компанії вважає припущення щодо здатності Компанії продовжувати 
свою діяльність на безперервній основі прийнятним. 

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, пов‘язаному як
 із світовою економічною кризою, так і економічною та політичною кризою в Україні, що триває 
протягом останнього часу. Поліпшення економічної ситуації в країні в значній мірі буде залежати 
від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться урядом України. Тому 
неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід 
Компанії, стабільність і структуру операцій із споживачами і постачальниками. В результаті 
виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на майбутні операції, можливість 
відшкодування вартості активів Компанії і здатність Компанії обслуговувати і платити по своїх 
боргах у міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких 
коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде 
повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені.

Ця фінансова звітність Компанії є окремою фінансовою звітністю. 

Допущення і застосовані на їх основі розрахункові оцінки, що стосуються формування резерву під
 знецінення дебіторської заборгованості по операціях страхування, по формуванню страхових 
резервів, по відображенню умовних доходів та зобов‘язань, постійно аналізуються на предмет 
необхідності їх зміни. Зміни в попередніх оцінках визнаються у звітному періоді, коли ці оцінки 
були переглянуті, і у всіх наступних періодах, порушених зазначеними змінами.
5. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ

 Основні принципи облікової політики, викладені нижче, застосовувалися послідовно при 
складанні цієї фінансової звітності.

 5.1. Основні засоби. До основних засобів відносяться матеріальні активи, в яких очікуваний 
строк експлуатації для використання у наданні послуг, в адміністративних цілях більше одного 
року, термін корисного використання перевищує 1 рік, та є ймовірність отримання майбутніх 
економічних вигід, первісна вартість яких більша за 6000 грн.

 Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості і відображаються за собівартістю за 
вирахуванням накопиченого зносу та накопичених збитків від зменшення корисності. 

Вартість придбання включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання активу.

 Якщо одиниці основних засобів складаються з суттєвих компонентів, що мають різні строки 
корисного використання, вони обліковуються як окремі одиниці основних засобів. Прибутки та 
збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом порівняння надходжень від її 
вибуття з її балансовою вартістю та визнаються за чистою вартістю за рядками «Інші доходи» або 
«Інші витрати» у прибутку чи збитку. Після продажу переоцінених активів всі пов‘язані з 
продажем суми, включені до резерву переоціни, переносяться до накопиченого нерозподіленого 
прибутку. 

Подальші витрати, понесені на заміну частини одиниці основних засобів, визнаються у 
балансовій вартості такої одиниці, якщо існує ймовірність того, що така частина принесе 
Компанії майбутні економічні вигоди, а її вартість може бути достовірно оцінена. При цьому 
припиняється визнання балансової вартості заміненої частини.

 Витрати на поточне обслуговування основних засобів визначаються у складі прибутку або збитку
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 за період, у якому вони були понесені. 

Знос нараховується на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та готовності до 
експлуатації, а для активів, створених за рахунок власних ресурсів – з дати завершення створення 
активу та його готовності до використання. Знос нараховується на вартість придбання активу за 
вирахуванням його ліквідаційної вартості. Значні компоненти активу оцінюються окремо, і якщо 
строк корисного використання будь-якого компонента відрізняються від строків корисного 
використання решти компонентів активу, знос такого компонента нараховується окремо.

 Ліквідаційна вартість встановлена на рівні нуль. Ліквідаційну вартість та строк корисної 
експлуатації активу Компанія переглядає на кінець кожного фінансового року.

Обліковою одиницею бухгалтерського обліку основних засобів прийнято об‘єкт основних засобів.
 Знос основних засобів визнається у складі прибутку або збитку.

Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються.

Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом.

Ліцензії на впровадження страхової діяльності є активами з невизначеним строком використання, 
тому їх облік здійснюється без нарахування амортизації.

5.2. Фінансові інструменти. 

Фінансові інструменти. До фінансових інструментів відносяться інвестиції в боргові та інші цінні 
папери, торговельна та інша дебіторська заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти, позики,
 а також торговельна та інша кредиторська заборгованість. 

Всі угоди з купівлі або продажу фінансових активів, визнаються на дату укладення угоди, або на 
дату, коли Компанія приймає на себе зобов'язання придбати або продати актив, згідно з умовами 
договорів. 

Компанія класифікує свої фінансові активи при їх первісному визнанні. Фінансові активи 
спочатку визнаються за історичною (первісною) вартістю. Справедлива вартість фінансового 
інструменту коригується на витрати проведення операції, які в подальшому відображуються у 
складі фінансових результатів. Подальша оцінка фінансових активів залежить від їх класифікації.

 Фінансові активи: 

фінансові aктиви, доступні для продажу, які оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої 
відображаються у складі прибутку та збитку за період. До фінансових активів, доступних для 
продажу, які оцінюються Компанією за справедливою вартістю, належать акції українських 
емітентів.

 інші фінансові активи:

 - грошові кошти та їх еквіваленти;
 - позики та дебіторська заборгованість;
 - активи перестрахування. 

Фінансові активи, що переоцінюються Компанією за справедливою вартістю, відображаються в 
балансі у складі довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю, а зміни 
справедливої вартості визнаються у складі прибутку та збитку за період.
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 Дебіторська заборгованість за операціями страхування, перестрахування та інша дебіторська 
заборгованість 

Позики та дебіторська заборгованість є не котирувані на активному ринку фінансові активи, що 
передбачають одержання фіксованих або тих, що можуть бути достовірно визначеними платежів. 

Дебіторська заборгованість за страховими послугами – це дебіторська заборгованість, що виникла
 в результаті реалізації послуг Компанії своїм страхувальникам, і є дебіторською заборгованістю, 
що не призначена для перепродажу, яка обліковується за справедливою вартістю (фактичною 
первісною вартістю за вирахуванням збитків від зменшення корисності).

 Дебіторська заборгованість від перестраховиків за страховими виплатами визнається у момент 
визнання кредиторської заборгованості за відповідними страховими виплатами.

 Дебіторська заборгованість від страхових агентів, брокерів та посередників визнається за сумами 
премій, отриманих ними та наданої звітності щодо цих премій, але не переданих страховику до 
закінчення звітного періоду. Премії обліковуються до відрахування комісій, що сплачуються 
посередникам.

До складу інших фінансових активів належать грошові кошти та їх еквіваленти, що включають 
кошти на поточних рахунках у банках, інших рахунках в банках (депозитні), грошові кошти в касі
 Компанії, грошові кошти в «дорозі», які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які
 характеризуються незначним ризиком зміни їх вартості. 

До еквівалентів грошових коштів Компанія відносить кошти розміщені на депозитних рахунках, 
термін повернення яких на звітну дату, не перевищує три місяці. 

Припинення визнання. Визнання фінансового активу (або, частини фінансового активу або 
частини групи аналогічних фінансових активів) припиняється, якщо:
 – термін дії прав на отримання грошових потоків від активу минув;
 – Компанія передала свої права на отримання грошових потоків від активу або взяла на себе 
зобов'язання по виплаті третій стороні одержуваних грошових потоків у повному обсязі та без 
істотної затримки по «транзитній» угоді; і або (а) Компанія передала практично всі ризики і 
вигоди від активу, або (б) Компанія не передала, але й не зберігає за собою, практично всі ризики 
і вигоди від активу, але передала контроль над цим активом.

 Знецінення фінансових активів наприкінці кожного звітного періоду Компанія оцінює, наявністю
 об‘єктивних свідчень того, що корисність фінансового активу або групи фінансових активів 
зменшується. Якщо таке свідчення є, Компанія визначає суми збитку від зменшення корисності.

 До об‘єктивних свідчень знецінення фінансових активів можуть бути віднесені неплатежі, інше 
невиконання боржниками своїх зобов‘язань, реструктуризація заборгованості перед Компанією, 
зникнення активного ринку, тощо. 
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об'єктивних ознак знецінення фінансового 
активу або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група фінансових активів вважаються
 знеціненими тоді і тільки тоді, коли існує об'єктивне свідчення знецінення в результаті однієї або
 більше подій, що відбулися після первісного визнання активу (наступ «випадку понесення 
збитку»), які піддаються надійній оцінці і впливатимуть на очікувані майбутні грошові потоки по 
фінансовому активу або групи фінансових активів.
Фінансові зобов'язання. 

Компанія може мати наступні фінансові зобов'язання:

 кредиторська заборгованість;
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 зобов’язання за договорами страхування.

 Компанія класифікує свої фінансові зобов'язання при їх первісному визнанні. Оцінка фінансових 
зобов'язань здійснюється за тими ж принципами що і оцінка фінансових активів.

 Кредиторська заборгованість за послуги – включає розрахунки з постачальниками та 
підрядниками за одержані товарно-матеріальні цінності, виконанні роботи і надані послуги, в 
тому числі з компаніями – перестраховиками і посередниками щодо продажу послуг Компанії. 

Інша поточна кредиторська заборгованість – включає розрахунки за усіма видами платежів до 
бюджету, включаючи податки з працівників підприємства, розрахунки з підзвітними особами, 
розрахунками за страхуванням, розрахунки за іншими операціями, в тому числі розрахунки із 
страхувальниками за страховими випадками.

 Тестування на знецінення фінансових зобов‘язань Компанії проводить аналогічно тесту на 
знецінення фінансових активів. 

Припинення визнання. Визнання фінансового зобов’язання у звіті про фінансовий стан Компанії 
припиняється якщо зобов‘язання погашено, анульовано або термін його дії минув. 

Якщо фінансове зобов‘язання замінюється іншим зобов‘язанням перед тим самим кредитором на 
суттєво інших умовах, або якщо умови наявного зобов‘язання значно змінені, така заміна або 
зміни враховуються як припинення визнання первісного зобов‘язання і початок визнання нового 
зобов‘язання, а різниця в їх балансової вартості визнається у звіті про фінансові результати. 

Договори перестрахування - як фінансові інструменти. 

Компанія здійснює перестрахування ризиків за договорами страхування і отримує суми 
перестрахових відшкодувань у відповідності до умов договорів перестрахування. Передані ризики
 за договорами перестрахування, згідно із Законом України «Про страхування», не звільняють 
Компанію від відповідальності за договорами страхування. 

Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують страхові зобов‘язання Компанії, на 
кожну звітну дату оцінюється одночасно з розрахунком страхових резервів. Одночасно, на кожну 
звітну дату Компанія переглядає частки перестраховиків у страхових зобов‘язаннях на предмет їх 
знецінення. Компанія моніторить фінансовий стан перестраховика. Договорами перестрахування 
передбачено надання перестраховиком проміжної фінансової звітності та інших даних щодо 
платоспроможності перестраховика.

 Дебіторська і кредиторська заборгованість за договорами перестрахування є короткостроковою і 
оцінюються згідно відповідних МСФЗ. 

Зазначені оцінки фінансових активів і фінансових зобов‘язань забезпечує достовірність та 
співставність показників фінансової звітності Компанії.

5.3. Активи, що утримуються для продажу або розподілу 

Довгострокові активи чи групи вибуття, що включають активи чи зобов‘язання, відшкодування 
вартості яких очікується за рахунок продажу або розподілу, а не постійного використання, 
класифікуються як утримувані для продажу або розподілу. 

Безпосередньо перед віднесенням активів чи компонентів групи вибуття до категорії утримуваних
 для продажу виконується їх переоцінка відповідно до облікової політики Компанії. Після цього 
активи чи група вибуття оцінюються за меншою з двох величин: за балансовою вартістю чи за 
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справедливою вартістю за вирахуванням витрат на реалізацію. Збитки від зменшення корисності 
після початкової класифікації активів як утримуваних для продажу або розподілу та подальші 
прибутки чи збитки від переоцінки визнаються в прибутку або збитку. Прибутки, що 
перевищують кумулятивний збиток від зменшення корисності не визнаються. 

Амортизація чи знос на довгострокові активи, що класифікуються як утримувані для продажу або 
розподілу, не нараховуються.

5.4. Інвестиційна нерухомість 

Представляє собою приміщення, які утримуються з метою отримання довгострокових доходів від 
оренди або приросту вартості та не використовується Компанією. Інвестиційна нерухомість 
первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на здійснення операції. Після 
первісного визнання інвестиційна нерухомість відображається за переоціненою вартістю, яка 
являє собою справедливу вартість на дату переоцінки та визначається на основі ринкових даних 
за допомогою професійних незалежних оцінювачів, за вирахуванням накопичених у подальшому 
збитків від знецінення. Переоцінка здійснюється з достатньою регулярністю таким чином, щоб 
облікова вартість інвестиційної нерухомості не відрізнялася істотно від вартості, яка була б 
визначена з використанням справедливої вартості на звітну дату. Прибутки або збитки, які 
виникають в результаті зміни справедливої вартості інвестиційної нерухомості, включаються 
доскладу прибутку або збитку того періоду, у якому вони виникають.

 5.5. Орендовані активи. 

Оренда, за умовами якої Компанія приймає практично всі ризики і вигоди, пов‘язані з володінням
 орендованими активами, класифікується як фінансова оренда. При первісному визнанні 
орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює меншій з двох вартостей: за справедливою 
вартістю або за приведеною вартістю мінімальних орендних платежів. Після первісного визнання 
актив обліковується згідно з обліковою політикою, що застосовується до цього активу. 

Інша оренда є операційною орендою, і орендовані активи не визнаються у звіті про фінансовий 
стан Компанії. 

Платежі з операційної оренди визнаються у прибутку або збитку за прямолінійним методом 
протягом терміну дії договорів оренди. Заохочення за договорами оренди, визнаються як 
невід»ємна частина загальних витрат за орендою протягом періодів дії договорів оренди. 
Компанія не має безвідмовних договорів оренди. 

5.6. Резерви зазобов’язаннями та платежами.
Резерви за зобов‘язаннями та платежами визнаються, коли Компанія має поточне юридичне або 
конструктивне зобов‘язання в результаті подій, що сталися в минулому, коли існує ймовірність 
того, що погашення зобов‘язання призведе до відтоку ресурсів, що являють собою економічні 
вигоди, і коли існує можливість з достатнім ступенем точності оцінити суму зобов‘язання. 

5.7. Операції страхування. 

Договори страхування та перестрахування

 Всі договори (контракти), укладені Компанією відповідно до отриманих ліцензій на право 
здійснення страхової діяльності, аналізуються на предмет відповідності критеріям визнання 
договору страхування (страхового контракту) МСФЗ 4, а саме: чи є на початок дії договору 
невизначеність (або ризик) щодо хоча б одного з трьох моментів:
 - ймовірності настання страхового випадку;
 - періоду його настання;

© SMA 315658632019 р. 



 - розміру можливої компенсації не можна передбачити.

Договір (контракт) є договором страхування тільки в тому випадку, якщо він передає значний 
страховий ризик. Визнання страхових премій підтверджується фактом передачі страхового 
ризику страховику. Страхові премії не визнаються у звітності та не підлягають нарахуванню без 
дотримання цієї вимоги. Датою визнання факту прийняття страховиком страхового ризику є дата 
сплати страхової премії, якщо інше не передбачено договором (контрактом) страхування. 

За договорами, що передбачають сплату страхової премії в розстрочку, застосовується метод 
нарахування – доходом, що враховується при розрахунку заробленої премії, визнається вся 
страхова премія, що є платою страхового ризику, переданого страховику.

Страхові премії, що відносяться до звітного періоду, відображаються з урахуванням усіх змін та 
уточнень, що виникають у звітному періоді щодо цих премій, причому, додаткові премії або 
повернення премій розглядаються як уточнення розміру первісної премії.  

При достроковому припиненні страхування несплачена частина дебіторської заборгованості 
страхувальників, що відноситься до періоду, в якому страхування не здійснювалося, 
розглядається як зменшення страхової премії.

 Перестрахування. 

Уході нормальної діяльності Компанія передає ризики в перестрахування. Політика Компанії 
передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового 
продукту. 

Договори, які Компанія укладає з перестраховиками, згідно з яки
Договори, які Компанія укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на 
відшкодування збитків за одним або більше договорів, емітованих Компанією та відповідають 
вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування. 
Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових 
активів.

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію від її зобов‘язань 
перед власниками страхових договорів. Активи перестрахування включають суми до отримання 
від перестрахових компаній по виплачених відшкодуваннях, включаючи відповідні витрати на 
врегулювання. Кредиторська заборгованість за перестрахуванням являє собою зобов‘язання 
Компанії передати перестраховикам премії з перестрахування. 

5.8. Визнання доходів від страхової діяльності 

В нараховані (підписані) премії включаються суми, які належать Компанії за договорами 
(контрактами) страхування (перестрахування), та набули чинності, незалежно від того, отримані 
ці премії, чи ні. Підписані премії зменшуються на суму премій за анульованими та розірваними 
договорами страхування. Якщо очікується, що премії будуть сплачені кількома внесками 
протягом терміну дії договору страхування, то до підписаних (нарахованих) премій включають 
премії за весь термін дії договору страхування, якщо таким договором не передбачено інше. 

Дохід від наданих послуг визначається у звіті про сукупний дохід у вигляді зароблених премій 
відповідно до Закону України «Про страхування» та облікової політики Компанії. Зароблені 
страхові премії формуються на підставі договорів страхування, що набули чинності. Дохід 
визнається, якщо існує впевненість, що Компанія отримає від операцій страхування та 
перестрахування страхову премію за прийняття від страхувальника відповідальності за сплачений
 страхових ризик. Незароблена частина страхової премії, що відноситься до майбутніх періодів, 
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визнається в страхових зобов‘язаннях як технічні резерви.

5.9. Визнання інших доходів

Інший дохід визнається, коли є упевненість, що Компанія отримає економічні вигоди від 
проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за 
вирахуванням витрат на його отримання в тому періоді, в якому проведена операція. 

Дохід від сум, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою 
особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки включає дохід, отриманий від 
заходів досудового врегулювання та судового захисту від третьої сторони, такої як відповідач, 
Компанія визначає в момент отримання суми коштів від реалізації регресних прав.

Частки страхових виплат та відшкодувань, компенсовані перестраховиками, зменшують 
нараховану валову суму страхових виплат та страхових відшкодувань.

5.10. Визнання витрат 

Компанія несе витрати на здійснення основної операційної діяльності, а також інші витрати, які 
не пов'язані із надання послуг зі страхування. 

Витрати признаються в звіті про сукупний прибуток, якщо виникає зменшення в майбутніх 
економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть
 бути достовірно оцінені. 

Витрати визнаються в звіті про сукупний прибуток на основі безпосереднього зіставлення між 
понесеними витратами і прибутками за конкретними статтями доходів

Витрати визнаються в звіті про сукупний прибуток негайно, якщо витрати не створюють великі 
майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або 
перестають відповідати вимогам визнання активу в звіті про фінансовий стан.

5.11. Зобов`язання за пенсійними програмами 

Компанія нараховує та сплачує єдиний соціальний внесок у відповідності до вимог законодавства 
України. 

5.12. Зобов`язання за виплатами працівникам

 Компанія не здійснює інших виплат працівникам, ніж виплати із заробітної плати та виплат, що 
прирівнюються до заробітної плати, та не має інших зобов‘язань перед персоналом за виплатами.

5.13. Податок на прибуток

 Поточні витрати на сплату податку з основної діяльності розраховуються згідно вимог 
українського податкового законодавства.

Для визначення витрат з податку за основною діяльністю, а також з податку на прибуток від іншої
 діяльності, застосовується метод розрахунку зобов‘язань по звіту про фінансовий стан. 

Сума активів і зобов'язань по відстроченому оподаткуванню розраховується на основі очікуваної 
ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових різниць може 
бути відшкодована або реалізована.
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Відстрочені податкові активи визнаються лише в тих випадках, коли існує вірогідність того, що 
майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалізації відстрочених податкових 
активів. На кожну дату складання звіту про фінансовий стан Компанія переоцінює невизнані 
відстрочені податкові активи. Компанія визнає раніше не визнаний відстрочений податковий 
актив тільки в частині, в якій існує вірогідність його реалізації при отриманні майбутніх 
прибутків, що підлягають оподаткуванню. І навпаки, Компанія зменшує балансову вартість 
відстроченого податкового активу у разі, коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації 
такого активу в майбутніх прибутках.

З 01.01.2015 року до Податкового кодексу внесено суттєві зміни щодо оподаткування прибутку 
від страхової діяльності. 

Страхові компанії було переведено на загальну систему оподаткування за ставкою 18%, а також 
залишено, як складову частину податку на прибуток, податок на доходи від надходжень 
страхових премій за ставкою 3%. Тобто, страхові премії за договорами страхування фактично 
оподатковуються двічі: за ставкою 3% від валового надходження та за ставкою 18% у складі 
зароблених страхових премій. 

Беручи до уваги нестабільність податкової політики держави, оцінка відстрочених податкових 
активів і зобов‘язань щодо податку на прибуток Компанії проводилась на основі суджень 
керівництва Компанії, і базувалась на інформації, яка була в його розпорядженні на момент 
складання цієї фінансової звітності.

5.14. Операції в іноземній валюті
 Операції в іноземних валютах перераховуються у гривні за курсами обміну, що діють на дату 
здійснення операції. Монетарні активи та зобов‘язання, що номіновані в іноземних валютах на 
звітну дату, перераховуються у гривні за курсом обміну, що діє на цю дату. Прибутки або збитки 
від курсових різниць по монетарних статтях є різниця між амортизованою вартістю у 
функціональній валюті на початок періоду, скоригованою з урахуванням ефективного відсотка та 
платежів за період, та амортизованою вартістю в іноземній валюті, перерахованій за курсом 
обміну на кінець звітного періоду. Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, визнаються 
у прибутку або збитку. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в 
іноземній валюті, перераховуються за курсом обміну, що діє на дату операції. 

МСБО 21 розподіляє курсові доходи (витрати між звичайними доходами (витратами) та тими, що 
відносяться до іншого сукупного доходу та не передбачає розподіл курсових різниць на 
операційні та не операційні.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» вимагає прибутки від курсових різниць подавати на 
нетто-основі та відображати у звіті про сукупний дохід окремою статтею.
Але, враховуючи, що Компанія надає звітність за МСФЗ за формами, затвердженими 
Міністерством фінансів, було прийнято рішення відображати курсові різниці як доходи (витрати) 
від операційної різниці.

При підготовці цього фінансового звіту Компанія застосовує для монетарних статей офіційні 
курси НБУ, отримані з офіційно опублікованих джерел для перерахунку операцій і залишків в 
іноземній валюті.

5.15. Інші положення облікової політики. Вплив зміни облікової політики.

 Вплив зміни облікової політики на події і операції, що відбуваються (відбувались) в Компанії

Доцільність зміни того чи іншого положення облікової політики Компанії встановлюється у разі:
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 – змін статутних вимог (тобто при внесенні змін до статуту Компанії); 
 – змін вимог органу, що затверджує стандарти бухгалтерського обліку (вносяться зміни чи 
доповнення до тих чи інших стандартів);
 – зміни забезпечать достовірніше відображення подій або операцій у фінансовій звітності 
Компанії.

 Вплив зміни облікової політики на події і операції минулих періодів Компанія відображає у 
звітності шляхом:

 – коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;
 – повторного надання порівняльної інформації стосовно попередніх звітних періодів; 

Зміна облікової політики, вибір відображення впливу зміни на облікову політику Компанія 
розкриває й обґрунтовує у примітках до фінансової звітності за поточний звітний період. 

Облікова політика застосовується Компанією щодо подій і операцій з моменту їх виникнення.

 Не є зміною облікової політики встановлення облікової політики для:
 – подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;
 – подій або операцій, які не відбувались раніше. 

Якщо неможливо розрізнити зміну облікової політики та облікових оцінок, то це розглядається і 
відображається як зміна облікових оцінок.

 Не є зміною облікової політики Компанії зміна визначення облікових оцінок.

Облікова оцінка – це попередня оцінка, яка використовується Компанією з метою розподілу 
витрат і доходів між відповідними звітними періодами. Вона може бути переглянута, якщо 
змінюються обставини, на яких вона ґрунтувалася, або отримано додаткову інформацію. Зміни 
облікових оцінок впливають тільки на майбутнє і не стосуються минулого. 

Наслідки змін в облікових оцінках Компанія включає до тієї статті звіту про фінансові результати,
 яка раніше застосовувалась для відображення доходів або витрат, пов‘язаних з об‘єктом такої 
оцінки, в тому періоді, в якому відбулася зміна, а також в наступних періодах, якщо зміна впливає
 на ці періоди.

 Внесення змін до облікової політики, що стосуються майбутніх періодів, застосовуються з 
початку нового звітного періоду, і оформлюється відповідним наказом про внесення змін до 
облікової політики Компанії. 

У випадках, коли Компанія розпочинає здійснювати нові операції, або у випадку змін окремих 
законодавчих норм, введення положень з обліку, яких Компанія не могло передбачити 
заздалегідь, зміни в облікову політику можуть бути внесені протягом звітного періоду (року) і 
застосовуватися Компанією з дати затвердження таких змін. 

Керівництво Компанії вважає, що декларуючи перехід до складання фінансової звітності 
Компанії за МСФЗ з 01.01.2012 року та керуючись Законом № 3332 — Закон України від 
12.05.2011 р. № 3332-VI «Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» для складання фінансової звітності Компанія у звітному періоді 
здійснювала відповідні послідовні процедури із застосування Міжнародних стандартів фінансової
 звітності (за текстом — МСФЗ), якщо вони не суперечать Закону «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні».
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6. ІСТОТНІ ОБЛІКОВІ СУДЖЕННЯ. ОЦІНКИ І ПРИПУЩЕННЯ

 При підготовці фінансової звітності згідно з МСФЗ керівництво Компанії повинно робити оцінки
 та припущення, які мають вплив на відображені суми активів та зобов‘язань , розкриття умовних 
активів та зобов‘язань на дату підготовки фінансової звітності згідно з МСФЗ та відображені суми
 доходів та витрат протягом звітного періоду. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких 
оцінок. Оцінки, покладені в основу припущення, постійно переглядаються. Зміни бухгалтерських 
оцінок визнаються утому періоді, в якому вони відбуваються, а також в інших майбутніх 
періодах.

                               Оцінка зобов’язань за договорами страхування 

 Склад технічних резервів, які формує страховик

Страховик здійснює формування та облік таких технічних резервів:
- резерв незароблених премій (резерви премій);
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені.

 Методи розрахунку резервів, які формує страховик

Резерв незароблених премій

Резерв незароблених премій (UPR) за всіма видами страхування розраховується методом "1/365", 
викладеним в розділі III, п.5 Методики  формування страхових резервів за видами страхування, 
іншими, ніж страхування життя, в редакції, що затверджена Розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 
року N 1638 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 
(далі - Методика).

 При розрахунках резерву незароблених премій використовуються частки надходжень сум 
страхових платежів у розмірі 100 відсотків страхових платежів.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків

Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) за всіма видами страхування розраховується 
методом, викладеним в розділі IV Методики.

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені

Формування  резерву збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR)  за всіма видами страхування 
розраховується методом ”Борнхуеттера-Фергюсона”. Розрахунок резерву посвідчує актуарій.
Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу 
компанії, як зобов’язання. 
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним видом 
страхування окремо. Розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, визначається як сума 
резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за всіма видами страхування.

Методи визначення розміру прав вимоги до перестраховиків щодо відповідних технічних резервів
 за видами страхування

Страховик визначає розмір прав вимоги до перестраховиків за укладеними договорами 
перестрахування щодо відповідних видів технічних резервів за видами страхування одночасно з 
розрахунком розміру таких технічних резервів.
Розраховується величина частки участі перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) в таких
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 технічних резервах:
резерві незароблених премій;
резерві заявлених, але не виплачених збитків;
резерві збитків, які виникли, але не заявлені.

Резерв незароблених премій

Формування частки перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) у технічних резервах 
здійснюється на підставі обліку договорів перестрахування за видами страхування.
Розрахунок частки перестраховиків в резерві незароблених премій здійснюється за кожним видом
 страхування окремо.
Частка перестраховиків (права вимоги до перестраховиків) у резерві незароблених премій за 
кожним видом страхування обчислюється методом, яким обчислює резерв незароблених премій 
за вхідними договорами. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків

Розрахунок частки перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) в резерві заявлених, але не 
виплачених збитків, страховик проводить за кожною неврегульованою або врегульованою не в 
повному обсязі вимогою та по кожному договору вихідного перестрахування, під захист якого 
підпадає заявлений збиток. 
Частка перестраховика обчислюється як перестрахове відшкодування (частина перестрахового 
відшкодування, що відповідає величині ще не врегульованої частини вимоги), що належить до 
виплати, виходячи з припущень про збиток, що прийняті при формуванні резерву заявлених, але 
не виплачених збитків, за конкретною вимогою.
Частка перестраховика в резерві заявлених, але не виплачених збитків, за конкретним видом 
страхування визначається як сума часток за всіма неврегульованими або врегульованими не в 
повному обсязі вимогами та договорами вихідного перестрахування, що стосуються даного виду 
страхування.

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені
Формування  резерву збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR)  за всіма видами страхування 
розраховується методом ”Борнхуеттера-Фергюсона”. Розрахунок резерву посвідчує актуарій.
Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу 
компанії, як зобов’язання. 

На кожну звітну дату Компанія здійснює тестування достатності сформованих технічних резервів 
для майбутніх страхових випадків за поточними договорами (LAT). 

При проведенні тесту на достатність використовується краща оцінка, а отже враховуються всі 
коригування резервів. 

На основі цих резервів формується оцінка щодо рівня збитковості видів страхування, та оцінка 
майбутніх грошових потоків, за усіма чинними на звітну дату договорами. 

Тест проводиться на рівні агрегації за кожним видом страхування, так як кожен вид страхування в
 Компанії   є портфелем однорідних ризиків з подібними характеристиками щодо ризику. Це 
означає, що навіть якщо сукупний результат тесту виявиться профіцитом, URR все одно буде 
визнаватись на рівні кожного виду страхування окремо.

Можливість знецінення грошових коштів та їх еквівалентів 

Нестабільність економічної ситуації в Україні, продовження девальвації української гривні, 
нестача ліквідних коштів в банківському секторі, непрогнозований процес нагляду за банківським
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 сектором призводять до суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості відшкодування 
депозитів, коштів на поточних рахунках та еквівалентів грошових коштів у банківських 
установах. 

Тобто, у разі, якщо банки не зможуть повернути Компанії гроші та їх еквіваленти та кошти по 
депозитах після 31 грудня 2019 року, необхідно буде відобразити в обліку додаткові збитки від 
знецінення. Тому Компанія свідомо використовує більш короткі терміни депозитних вкладів та 
розміщення коштів у найбільш надійних банках, навіть за умови втрати можливого додаткового 
доходу та оцінює справедливу вартість грошових коштів та їх еквівалентів за їх теперішньою 
вартістю.

Оцінка фінансових інвестицій 

Управлінський персонал оцінює справедливу вартість інвестицій наоснові моделі дисконтованої 
вартості грошових потоків та методу доданої економічної вартості, що включає ряд припущень.

При визначенні справедливої вартості використовується ієрархія справедливої вартості. Для 
оцінки справедливої вартості Компанія використовує, по мірі можливості, дані, отримані з 
відкритих ринкових джерел. 

Оцінка справедливої вартості має апроксимувати ціну, яка була б отримана при продажу активу у 
ході звичайної операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Прибуток або збиток від фінансового активу, класифікованих за справедливою вартістю з 
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у прибутку чи збитку поточного 
року.

Створення поточних забезпечень 

Компанія створює Резерв під забезпечення виплат відпусток, який класифікує як поточні 
забезпечення та які можна досить точно оцінити.

РОЗКРИТТЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ІНШІ ПОЯСНЕННЯ
Обліковою політикою щодо всіх груп основних засобів Товариством обрана модель собівартості 
відповідно до параграфу 30 МСБО 16 «Основні засоби». Амортизації основних засобів 
здійснюється із застосуванням прямолінійного методу на помісячній основі протягом терміну їх 
корисного використання. 
Враховуючи вимоги МСБО 16 «Основні засоби» основні засоби включені у баланс (звіт про 
фінансові результати):

                                            Основні засобиза собівартістю (тис. грн.)
 станом на 01.01.2019 рокустаном на 31.12.2019 року

 513626

Відповідно до МСФЗ,  така група необоротних активів, як малоцінні необоротні матеріальні 
активи, окремо не виділяється. Обліковою політикою встановлено поріг суттєвості щодо 
визнання основних засобів в розмірі 6 000 грн. Основні засоби, вартість яких є нижчою за 
встановлений поріг суттєвості, списуються на витрати при введенні в експлуатацію (знос 100%). 

Для забезпечення виконання нормативу достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика в звітному періоді придбані  8 
земельних ділянок, загальною площею 2 га, які знаходяться за адресою: Київська область, 
Васильківський  р-н, село Барахти. Вартість земельних ділянок після проведеної дооцінки 
становить 13623,2 тис. грн. Також було проведено списання вартості цінних паперів, які не 
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відповідають критеріям активів (не можуть принести економічної вигоди) на суму 11367,1 тис. 
грн.

7. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ 

  У тисячах українських гривень31 грудня 2019 р.             1 січня 2019 р.
  
Каса в національній валюті                                          83                                         50

Грошові кошти на поточних банківських рахунках 208                                        146

  Всього грошових коштів та їх еквівалентів        196                            230
  
Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення. 
Станом на 31 грудня 2019 року у Компанії було 5 банків-контрагентів. Грошові кошти на 
рахунках в банках ПАТ «СОЮЗ» та ПАТ «Інтеграл» в розмірі 5,3 тис. грн. заблоковані.

8. ДЕПОЗИТИ В БАНКАХ

  У тисячах українських гривень                 31 грудня 2019 р.                       1 січня 2019 р.
  

  Депозити в гривнях                                                    150                                    1150
                                                                      

 _____________________________________________________________________________
  Всього депозитів в банках               150                            1150

 
кошти, розміщені в банках, які мають кредитний рейтинг не нижче ніж АА за національною 
рейтинговою шкалою, а саме:
- АТ «ПУМБ»              - 150,1 тис.грн., 
Протягом 2019 року процентна ставка за банківськими депозитами в гривнях складала 10%-18% 
річних в залежності від дати розміщення та дати погашення депозитів
Компанія складає звіт про рух грошових коштівза прямим методом відповідно з вимогами МСБО 
1 та МСБО 7.
Основним джерелом надходжень коштів від операційної діяльності є надходження страхових 
платежів від страхувальників за договорами страхування. 
Надходження коштів від інвестування коштів страхових резервів компанія отримує від відсотків 
за депозитними договорами та відображає їх в розділі руху коштів від інвестиційної діяльності.
 Основними напрямом відтоку грошових коштів є страхові виплати (операційна діяльність), 
перестрахувааня ризиків.

Зареєстрований (пайовий) капітал Товариства станом 31.12.2019 р. складає 7 000 грн. і та 
розподіляється між акціонерами наступним чином:

   АкціонерКількість акцій (штук)%грн.
   БАБИЧ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЄВИЧ6 3709,10637 000

   БАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   САМОЙЛЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬОВНА6 3639,09636 300

   ТАТУРІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙОВНА6 3639,09636 300
   БАБИЧ ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300 

   ВІТРУК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   КУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА6 3639,09636 300 

   ЛОТИШ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ6 3639,09636 300
   ДОРОШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ6 3639,09636 300
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   МЕЛЬНИК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ6 3639,09636 300 
   КЛИМЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ6 3639,09636 300

   Всього:70 0001007 000 000
У звітному періоді змін у складі акціонерів та розподілу акцій не відбувалося. 
Капітал у дооцінках становить 17 тис, грн..Резервний капітал  Товариства створений за рахунок 
розподілу прибутку минулих років і становить 294 тис. грн. Сума нерозподіленого прибутку 
станом на 01.01.2019 р. складає 25472 тис. грн..

9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ТА ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року та на 01 січня 2019 року включає:

 У тисячах українських гривень                      31 грудня 2019 р.             1 січня 2019 р.
  Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю    4392                                604

  Дебіторська заборгованість за виданими авансами  0                                  0

 Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом      3                                  2

 Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами         0                                  0

 Інша поточна дебіторська заборгованість     11                                   9

 10. ПОТОЧНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Страхові та інші фінансові зобов'язання складаються з наступних компонентів:

 У тисячах українських гривень                      31 грудня 2019 р.                    1 січня 2019 р.

Поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги                                                        735                                16

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом                                                    562                               303

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю                                                          4425                                  9

Поточні забезпечення                                                               8                                   7
__________________________________________________________________________
Всього                                                                                    5730                               335
                                                                                     
Кредиторська заборгованість за товари роботи, послуги та поточна кредиторська заборгованість 
за страховою діяльністюмає поточний характер і підтверджена результатами річної інвентаризації
 та станом на 31.12.2019 р. 

 11. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ТА ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВИКА В СТРАХОВИХ РЕЗЕРВАХ
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Резерв незароблених премій за кожним видом страхування методом, визначеним Законом 
України «Про страхування» № 85/96-ВР.
Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється за методом “1/365” (pro rata 
temporis) від сум надходжень страхових платежів і визначається щодня за кожним договором як 
добуток частки надходжень суми страхового платежу (страхової премії, страхового внеску), яка 
становить 100 відсотків загальної суми надходжень  страхового платежу (страхової премії, 
страхового внеску), та результату, отриманого від ділення строку дії договору, який ще не минув 
на дату розрахунку (у днях) за весь строк дії договору (у днях).
Відповідно формуються і частки перестраховиків в резервах незароблених премій.

 Резерв збитків на звітну дату визначається за всіма видами страхування.
Величина сформованих страхових резервів на кінець звітного періоду складає 74,8 тис.грн.   в т.ч.

  У тисячах українських гривень             31 грудня 2019 р.                     1 січня 2019 р.
  Загальні суми

 Резерв незароблених премій                                     75                                   165
  Резерв на покриття збитків                                        0                                   173

                                                                                
_____________________________________________________________________________

  Всього страхових резервів, загальна сума      75                                    338
  

  Частка перестраховика в страхових резервах
 Резерв незароблених премій                                      (2)                              (8)

  Резерв на покриття збитків                                                 (0)                         (0)
                                                                                  
___________________________________________________________________________ 

  Всього частка перестраховика у страхових резервах (2)                        (8)

Оцінка адекватності страхових зобов’язань проводилась окремо по кожному виду страхування.
Таким чином маємо:
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 75 тис. грн. та 
дорівнює розміру резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності 
страхових зобов’язань.
Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить 0,0 тис. грн. і 
дорівнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевірки адекватності страхових 
зобов’язань.
Розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством, тотожні розміру 
резервів, сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності зобов’язань, в фінансовій 
звітності зазначений розмір резервів, що сформовані відповідно законодавства.
Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, фактично єдиним є ризик зменшення 
ринкової вартості акцій, які не перебувають у лістингу, що включені до активів балансу. Але 
фактичний вплив зазначеного ризику можна вважати незначним, оскільки ця категорія активів не 
може використовуватися у покритті страхових резервів.
При настанні будь-якої стресової події фактичний запас платоспроможності перевищує 
розрахунковий нормативний запас платоспроможності.

Протягом 2019 року Товариство не зверталося за послугами, що обов'язково передбачають їх 
здійснення лише особами, які мають відповідні свідоцтва Нацкомфінпослуг на право займатися 
актуарними розрахунками.

Загальний обсяг надходження страхових платежів за 2019 рік склав 18625 тис. грн., за 2018 рік – 
9704 тис грн. Частки страхових платежів (премій, внесків), належні перестраховикам за 2019 рік - 
17533 тис. грн.
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12. ТЕХНІЧНІ РЕЗЕРВИ СТРАХОВИКА

Технічні резерви розраховувались відповідно до Методики формування страхових резервів за 
видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в редакції, що затверджена 
Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 
17 жовтня 2018 р. за N 1169/32621 (далі - Методика)..

 Резерви незароблених премій
Резерв незароблених премій (UPR) за всіма видами страхування станом на 31.12.2019 року 
розраховується методом "1/365", викладеним в розділі III, п.3 Методики і становить 
75 тис.грн.

При розрахунках резерву незароблених премій використовуються частки надходжень сум 
страхових платежів у розмірі 100 відсотків страхових платежів.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків

Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) за всіма видами страхування складає на 
кінець звітного періоду -  0 тис.грн.

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені
Компанія застосовує метод фіксованого відсотка для розрахунку резерву збитків, які виникли, але
 не заявлені, який визначається у розмірі 10 відсотків від заробленої страхової премії з попередніх
 чотирьох кварталів, які передують звітній даті.
Для формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) за всіма видами страхування
 Компанія застосовує метод ”Борнхуеттера-Фергюсона”. Розрахунок резерву посвідчує актуарій.
Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу 
компанії, як зобов’язання. 
Розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені на кінець звітного періоду складає – 0,0 тис. 
грн.

13. ОЦІНКА АДЕКВАТНОСТІ СФОРМОВАНИХ СТРАХОВИХ ЗОБОВ´ЯЗАНЬ

Перевірка адекватності (відповідності) зобов‘язань Страховика проводиться щоквартально на 
підставі та у відповідності до вимог п. 14 (b) Міжнародного стандарту фінансової звітності 4 
(МСФЗ 4).

Перевірка адекватності (відповідності) зобов‘язань Страховика здійснюється за допомогою Тесту 
перевірки відповідності зобов’язань за страховими договорами (LAT – Liability Adequacy Test) 
(надалі по тексту – Тест). Даний Тест проводиться з метою перевірки достатності зобов‘язань за 
страховими договорами з застосуванням поточних оцінок майбутніх грошових потоків за 
страховими контрактами, з врахуванням витрат на врегулювання збитків, відстрочених 
аквізиційних витрат і відповідних нематеріальних активів. 

Мінімальні вимоги Тесту наступні:

А) Тест розглядає та застосовує поточні оцінки контрактних фінансових потоків за договорами 
страхування та пов‘язаних фінансових потоків, таких, як витрати на врегулювання збитків;
Б) У разі, якщо тест показує недостатність у покритті відповідальності, на суму даної недостачі 
формується резерв непередбачуваного ризику. Термін «поточні оцінки» визначає оцінки, що 
базуються на припущеннях, які щорічно переглядаються відповідно до наявної інформації. 

У разі виявлення будь-якої недостачі величини зобов‘язань, вона має бути віднесена до прибутку 
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або збитку, насамперед шляхом встановлення забезпечення втрат, визначених Тестом 
(недостатність премії). Таке забезпечення може бути визначене як Резерв непередбаченого 
ризику. 

Тест проводиться окремо по кожному виду страхування. Тест проводиться шляхом порівняння 
величини страхових зобов‘язань Страховика (Резерву незароблених премій), сформованих на 
31.12.2019 року, з майбутніми грошовими потоками за діючими на 31.12.2019 року страховими 
договорами, що включають майбутні страхові виплати, витрати на врегулювання цих збитків, 
відстрочені аквізиційні витрати.

Майбутні страхові виплати оцінюються як (Резерв незароблених премій) × (Коефіцієнт 
збитковості). 

Найефективнішою оцінкою величини коефіцієнта збитковості (очікуваного рівня збитковості) є 
значення поточної збитковості. За поточний рівень збитковості приймалося значення збитковості 
за останні чотири звітні квартали. Показник збитковості дорівнює відношенню, в чисельнику 
якого знаходиться величина понесених за період збитків, а в знаменнику – величина заробленої за
 період страхової премії. Понесені збитки за період визначаються сумою здійснених страхових 
виплат, приростом за період резерву заявлених, але не виплачених збитків (RBNS), та приростом 
за період резерву збитків, що виникли, але не заявлені (IBNR). Для розрахунку IBNR 
застосовувалися методи, передбачені «Правилами формування, обліку та розміщення страхових 
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя». 

14. СТРАХОВІ ВИПЛАТИ 

Здійснення страхових виплат і виплата страхового відшкодування здійснюється Страховою 
компанією згідно з договором страхування або законодавством на підставі заяви страхувальника 
(його правонаступника або третіх осіб, визначених умовами страхування) і страхового акту 
(аварійного сертифіката), який складається страховиком або уповноваженою ним особою 
(аварійним комісаром) у формі, що визначається страховиком. 

Аналітичний облік страхових виплат і виплата страхового відшкодування здійснюється за 
кожною претензією в межах кожного виду страхування.

 Протягом 2019 року Компанія виплатила 51,0 тис. грн. страхових відшкодувань , частка 
страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками відсутня.

15. ЦІЛІ ТА ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

 На ринки країн, які розвиваються, у тому числі України, впливають економічні, політичні, 
соціальні, правові та законодавчі ризики, які сильно відрізняються від ризиків країн із більш 
розвинутими ринками. Як уже траплялося у минулому, фактичні або очікувані фінансові 
проблеми або збільшення рівня очікуваних ризиків стосовно інвестицій в економіку країн, які 
розвиваються, можуть негативно вплинути на економіку та інвестиційний клімат в Україні. 

Закони та нормативні акти, які регулюють ведення господарської діяльності в Україні, 
продовжують зазнавати стрімких змін. Податкове, валютне та митне законодавство України може
 тлумачитись неоднозначно, а інші юридичні та фінансові перешкоди лише додають свій внесок 
до переліку проблем, які стоять перед підприємствами, які на разі проваджують свою діяльність в 
Україні. Майбутній напрям розвитку України великою мірою залежить від економічної, 
податкової та кредитно-монетарної політики уряду, законів та нормативних актів, які 
приймаються, а також змін політичної ситуації в Україні.

Щодо залежності від законодавчих або економічних обмежень в діяльності Компанії можна 
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визначити аспекти безпосередньо пов‘язані із змінами чинного законодавства в галузі 
страхування, оподаткування, тощо.

До позитивних перспектив, наприклад, можна віднести нову редакцію Закону про страхування, 
яка передбачає реєстрацію страховиків виключно у формі акціонерного товариства, вводить 
класифікацію галузей та видів страхування відповідно до європейських стандартів, встановлює 
вимоги до платоспроможності страховика (враховуючи якість активів, системи управління та 
розкриття інформації) та вимоги до власників істотної участі та порядку набуття істотної участі у 
страховика.

Також проект передбачає створення інституту професійних перестраховиків, нові вимоги до 
корпоративного управління страховика, приводить вимоги до діяльності страхових брокерів у 
відповідність до міжнародних стандартів та встановлює обов‘язок страховика проходити 
щорічний аудит у зовнішнього аудитора. 

Новий Закон має врегулювати відносини між страховими компаніями та їхніми клієнтами, а 
також надати змогу професійним суб‘єктам висловлювати свої побажання щодо державного 
регулювання ринку через саморегулятивні організації. 

Прийняття нової редакції Закону дасть змогу залучити додатковий капітал для розвитку 
страхового ринку України, зміцнити ринкові засади діяльності учасників страхового ринку, 
підвищити якість страхових послуг, запобігти неплатоспроможності (банкрутству) страховиків, 
удосконалити систему моніторингу за діяльністю страховиків та інтегрувати страховий ринок до 
принципів та стандартів законодавства ЄС.

Політика управління ризиками

 Управління ризиками професійної діяльності Компанії засноване на принципах, основними із 
яких є: 

1) Управління ризиками є частиною процесу прийняття рішень. Процес управління ризиками 
допомагає особам, які приймають рішення, зробити усвідомлений вибір, визначити пріоритети і 
вибрати найбільш відповідні заходи. 
2) Ризик менеджмент є невід‘ємною частиною бізнес-процесів Компанії. Управління ризиками 
інтегрується з структурою управління та є частиною бізнес-процесів, як на оперативному та і на 
стратегічному рівні. 
3) Управління ризиками має бути систематичним, структурованим та своєчасним. Процедури 
управління ризиками повинні бути сформовані та узгоджені для забезпечити ефективність і 
достовірність результатів. 
4) До складу портфеля ризиків повинні включатися тільки ті з них, які піддаються нейтралізації в 
процесі управління, незалежно від їхньої об'єктивної чи суб'єктивної природи. Ризики некеровані,
 наприклад форс-мажорної групи, можна або ігнорувати, або передати зовнішньому страховикові 
або партнерам по бізнесу. 
5) Зниження небажаних наслідків чи/або ймовірності настання в першу чергу здійснюється по 
відношенню до тих ризиків, реалізація яких відбувається з найбільшою ймовірністю і призводить 
до найбільших втрат для Компанії. 
6) Співставлення рівня ризиків, що приймаються з рівнем доходності фінансових операцій та з 
фінансовими можливостями Компанії. Очікуваний розмір фінансових втрат Компанії, що 
відповідає тому чи іншому рівню ризику, повинен відповідати тій частці капіталу, яка забезпечує 
внутрішнє страхування ризиків. 
7) Встановлення адресної відповідальності за управління кожним ризиком. Процедури ризик-
менеджменту вбудовані в бізнес-процеси і документообіг кожного функціонального підрозділу та 
прив‘язані до місць (бізнес-процесами), де ризики виникають. 
8) Методологія управління ризиками повинна регулярно оновлюватися і вдосконалюватися з тим, 
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щоб відображати досвід Компанії, що постійно накопичується та передову практику в галузі 
управління ризиками. 
Методологія управління ризиками не повинна суперечити чинному законодавству України. 

Визначення та класифікація ризиків у страховика

 Ризик - ймовірна подія, що може призвести до отримання непередбачуваних збитків або іншим 
чином негативно вплинути на діяльність страховика і на його здатність виконувати свої 
зобов‘язання.

Компанією контролюється наступні класи ризиків: 

Андерайтингові ризики – ризики, пов‘язані із укладанням договорів страхування;

Ризик недостатності резервів (збитків) - ризик неадекватності страхових резервів збитків 
майбутнім зобов‘язанням; 

Ризик недостатності премій (перевищення нетто-премій) - ризик неадекватності страхових 
тарифів майбутнім зобов‘язанням; 

Ризик недостатності премій (перевищення витрат) - відповідність фактичних витрат закладеним у
 бюджет. 

Ризик катастроф - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та 
оцінок їх наслідків. 

Ринкові ризики – ризики, пов‘язані зі зовнішнім середовищем і ринками, на яких працює 
Компанія, які можуть призвести до зміни ринкової вартості фінансових інструментів або зміни в 
ринкових індикаторах, що можуть вплинути на величину активів та/або зобов‘язань Страховика; 

Ризик інвестицій в акції - ризик, пов‘язаний із чутливістю вартості активів, зобов‘язань та 
фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; 

Ризик процентної ставки - ризик, пов‘язаний із чутливістю вартості активів та зобов‘язань 
страховика до коливання вартості позикових коштів;

 Валютний ризик - ризик, пов‘язаний із чутливістю вартості активівта зобов‘язань страховика до 
коливання курсів обміну валют;

 Ризик спреду - ризик, пов‘язаний із чутливістю активів та зобов‘язань страховика до коливання 
різниці в доходності між облігаціями підприємств та державних облігацій України з тим самим 
(або близьким) терміном до погашення;

Майновий ризик - ризик, пов‘язаний із чутливістю вартості активівта зобов‘язань страховика до 
коливання ринкових цін на нерухомість.

 Ризик ринкової концентрації - ризик, пов‘язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля 
активів або у зв‘язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан 
активів.

 Ризики дефолту контрагента – ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та 
будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов‘язання перед страховиком; 
Ризик дефолту Страхувальника/Перестрахувальника - ризик неспроможності 
Страхувальника/Перестрахувальника виконати взяті на себе будь-які договірні зобов‘язання перед
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 Компанією; 

Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможності Перестраховика виконати взяті на себе 
будь-які договірні зобов‘язання перед Компанією; 

Ризик дефолту банку - ризик неспроможності банків виконати взяті на себе будь-які договірні 
зобов‘язання перед страховиком; 

Операційні ризики – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, 
процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій,
 а також помилки та несанкціоновані дії персоналу;

 Ризик персоналу - ризик фінансових втрат Компанії, що виникає через помилки та 
несанкціоновані дії персоналу;

 Інформаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає в результаті недоліків 
надійності технологій; 

Організаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки 
управління, недосконалість бізнес процесів;

Правовий ризик - ризик втрат в результаті недотримання закону, ризик судових розглядів. 

Ризики учасника фінансової групи – ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика-
учасника фінансової групи, викликаний погіршенням фінансового стану іншого учасника групи, 
до складу якої входить страховик;

Ризик ліквідності - ризик неспроможності страховика реалізувати активи для погашення 
зобов'язань точно на момент настання строку погашення.

Репутаційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недовіру ринку до 
якості послуг Компанії.

16. ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ КОМПАНІЇ ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ 
ОСНОВІ

Фінансову звітність Приватного акціонерного товариства «Страхова фінансова група 
«Глєбов і партнери» складено з використанням припущення про безперервність діяльності як 
основи для бухгалтерського обліку як того вимагає МСБО 1 «Подання фінансових звітів». 
Управлінським персоналом проведено розширений аналіз основних показників, що визначають 
фінансово-господарський стан.

 За результатами проведеного аналізу та із врахуванням доступу до фінансових ресурсів, 
управлінський персонал дійшов висновку про здатність Приватного акціонерного товариства 
«Страхова фінансова група «Глєбов і партнери» продовжувати діяльність на безперервній основі. 

При цьому, зміни у законодавчо-нормативних актах, прийняття яких не можна прогнозувати на 
дату складання фінансової звітності, можуть теоретично вплинути на невизначеність у цьому 
питанні, що на дату звітності передбачити неможливо. 

17.  ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ

Компанія вважає, що не було подій після звітної дати та до дати затвердження фінансової 
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звітності керівництвом, що могли б мати вплив на показники складеної фінансової звітності. 

Після звітного періоду Компанія буде здійснювати аудиторську перевірку діяльності Компанії в 
2019 році.

Голова правління                                                                                              Хименюк Н.А.

Головний бухгалтер                                                                                            Конько А.В.

© SMA 315658632019 р. 



XV. Відомості про аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами 
аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи 
(реєстраційний номер облікової картки* 
платника податків - фізичної особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Аудиторська фірма " Респект" у вигляді Товариство з додатковою 
відповідальністю"

20971605

65026, місто Одема провулок Маяковського 1/10

1

3

4

Дата і номер рішення про проходження 
перевірки системи контролю якості 
аудиторських послуг (за наявності)

22.10.2015, №00996

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2019-31.12.20197

Думка аудитора8 із застереженням

Пояснювальний параграф (за наявності)

АУДИТОРСЬКА ФІРМА
РЕСПЕКТ
Свідоцтво Аудиторської палати України
про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 0135

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ 
НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ»
станом на 31 грудня 2018 року

Адресат:
 •НКЦПФР

Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
ФІНАНСОВА ГРУПА «ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ», код за ЄДРПОУ 31565863, місцезнаходження: 03150, м. Київ, 
Голосіївський район, вулиця Червоноармійська, будинок 94, (надалі Товариство), що складається з Балансу (Звіту про
 фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року, Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за  2018 рік, 
Звіту про рух грошових коштів за 2018 рік, Звіту про власний капітал за 2018 рік, що закінчився зазначеною датою, та
 приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку фінансова звітність, що додається, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для 
думки із застереженням», відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 
2018 року, його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням 
Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
впевненості та супутніх послуг, виданих Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості, рік видання
 2016-2017, затверджених в якості національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України від 
08.06.2018 №361 (надалі - МСА).

9

Номер реєстрації аудиторської фірми 
(аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності

 № 01355

Розділ Реєстру аудиторів та суб’єктів 
аудиторської діяльності (1 – аудитори, 2 – 
суб’єкти аудиторської діяльності, 3 – суб’єкти 
аудиторської діяльності, які мають право 
проводити обов’язковий аудит фінансової 
звітності, 4 – суб’єкти аудиторської діяльності,
 які мають право проводити обов’язковий 
аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес)

2 суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити 
обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що 
становлять суспільний інтерес
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Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової
 звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних 
бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів та етичними вимогами, застосованими в Україні до
 нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог.  Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для 
нашої думки
 •Ми маємо певну незгоду з управлінським персоналом стосовно адекватності розкриття інформації Товариством в 

Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року та Примітці 7 «Фінансові інвестиції» до фінансового звіту,
 щодо справедливої вартості довгострокових фінансових інвестицій в сумі 11 367 тис. грн.
Ми не отримали належних доказів про проведення Товариством на звітну дату оцінки зазначених фінансових 
інвестицій відповідно до вимог МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Ми не змогли визначити, чи існує потреба в будь-яких коригуваннях фінансової звітності та фінансових результатів 
Товариства за 2018 рік.  Внаслідок можливого впливу цього питання на фінансову звітність Товариства наша думка, 
щодо фінансової звітності за поточний період, була у відповідний спосіб модифікована.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності
Ми не встановили суттєву невизначеність, яка може ставити під сумнів здатність Товариства, фінансова звітність 
якого перевірялася, продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Ключові питання аудиту
Під час проведення аудиту фінансової звітності Товариства ми визначили, що немає ключових питань аудиту, 
інформацію щодо яких слід надати в нашому звіті.
Інша інформація
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація, відповідно до вимог
 статті 12-2 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 
12.07.2001№ 2664-III складається із «Звіту про корпоративне управління», але не є фінансовою звітністю та нашим 
звітом аудитора щодо неї. 
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на інформацію в «Звіті про корпоративне управління» 
Товариства та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї  інформації.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з  інформацією, зазначеною 
вище, та розглянути, чи існує суттєва невідповідність між цією інформацією та фінансовою звітністю або нашими 
знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інформація має вигляд такої, що містить суттєве викривлення. 
Якщо на основі проведеної нами роботи стосовно  інформації, наведеної в Звіті про корпоративне управління,  
отриманої до дати звіту аудитора, ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення. цієї іншої інформації, ми 
зобов’язані повідомити про цей факт. 
Ми не виявили таких фактів, які б необхідно було включити до аудиторського звіту.
Ми не визначили інші окремі питання, на які б мали доцільно звернути увагу та які не впливають на висловлення 
нами думки.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності, відповідно
 до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-ХІV від 16.07.1999 року та 
МСФЗ, що прийняті та застосовуються для складання та подання фінансової звітності та за такий внутрішній 
контроль, який управлінський персонал визнає як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилки. 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються 
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати підприємство чи 
припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування 
Товариством.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, який містить нашу думку. Обґрунтована 
впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди 
виявить суттєве викривлення, якщо таке існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони 
вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на 
економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм 
протягом усього завдання з аудиту.
Крім того, ми:
• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, 
розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що
 є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 
викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може 
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включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, 
які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю, 
оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів 
інформації, зроблених управлінським персоналом;
доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність 
діяльності як основи для бухгалтерського обліку та на основі отриманих аудиторських доказів робимо висновок, чи 
існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства 
продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми 
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, 
якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на 
аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити 
компанію припинити свою діяльність на безперервній основі
Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час 
проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього 
контролю, виявлені нами під час аудиту. 
Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали відповідні етичні 
вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись 
такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.Звіт 
щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

 Відповідно до вимог частини 4, статті 14 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 
діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, надаємо інформацію:
 •найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового аудиту:

Наглядова  рада Товариства (Протокол № 4 від 11.03.2019);
 •дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності та загальна тривалість виконання аудиторського завдання без 

перерв з урахуванням продовження повноважень, які мали місце, та повторних призначень:
 oдата призначення: 04.03.2019;
 oзагальна тривалість виконання аудиторського завдання: 3 роки.
 •аудиторські оцінки включають:

а) опис та оцінку ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема 
внаслідок шахрайства:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема 
внаслідок шахрайства.
б) чітке посилання на відповідну статтю або інше розкриття інформації у фінансовій звітності для кожного опису та 
оцінки ризику суттєвого викривлення інформації у звітності, що перевіряється:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема 
внаслідок шахрайства.
в) стислий опис заходів, вжитих аудитором для врегулювання таких ризиків:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема 
внаслідок шахрайства.
г) основні застереження щодо таких ризиків:
ми не встановили ризиків щодо суттєвого викривлення інформації у фінансовій звітності, що перевіряється, зокрема 
внаслідок шахрайства.
 •пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством:

ми не виявили порушень, зокрема пов’язаних із шахрайством.
 •підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для аудиторського комітету:

аудиторський звіт узгоджено з додатковим звітом для аудиторського комітету.
 •твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового партнера з аудиту та 

суб’єкта аудиторської діяльності від Товариства при проведенні аудиту:
ми стверджуємо, що не надавали Товариству послуг, заборонених законодавством, ключовий партнер з аудиту та ми є
 незалежними  від Товариства при проведенні аудиту.
 •інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим 

нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління 
або у фінансовій звітності:
ми та контрольовані нами суб’єкти господарювання не надавили послуги Товариству, крім послуг з обов’язкового 
аудиту.
 •пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень:
 oобсяг аудиту: 

аудиторська перевірка була спланована та проведена відповідно до вимог МСА з метою одержання достатньої 
впевненості в тому, що фінансова звітність Товариства не містить суттєвих викривлень внаслідок помилки або 
шахрайства. Аудит передбачав виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і їх 
розкриття у фінансовій звітності. Вибір процедур залежав від судження аудитора включно з оцінкою ризиків 
суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Оцінюючи ризики, аудитор розглядав
 ті аспекти внутрішнього контролю, що стосуються складання фінансової звітності для розробки аудиторських 
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процедур. Аудит включав оцінку відповідності використаної Товариством облікової політики, прийнятність 
облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності;
 oвластиві для аудиту обмеження:

аудиторька перевірка включала властиві аудиту обмеження, які є наслідком характеру фінансової звітності, характеру
 аудиторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обгрунтованого періоду часу, а також внаслідок 
обмежень, властивих внутрішньому контролю відповідно до вимого МСА.  Відповідно до вимог «Порядку складання
 звітних даних страховиків», затвердженого Розпорядженням Держфінпослуг України від 03.02.2004. № 39 (із 
змінами),
ми надали Товариству окремий  ЗВІТ З НАДАННЯ ВПЕВНЕННОСТІ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо річних 
звітних даних страховика ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА ФІНАНСОВА ГРУПА 
«ГЛЄБОВ І ПАРТНЕРИ» за 2018 рік, складений за вимогами Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 
3000 (Переглянутий) «Завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 
інформації», (МСЗНВ 3000).

 Відповідно до вимог Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг №257 від 26.02.2019 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка 
стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг» надаємо 
додаткову інформацію: 

Дотримання суб'єктом господарювання вимог законодавства щодо:
 •формування (зміни) статутного (складеного/пайового) капіталу суб'єкта господарювання:

Станом на 31.12.2018 року зареєстрований (пайовий) капітал Товариства складає 7 000 тис. грн. та розподіляється 
між акціонерами наступним чином:

   АкціонерКількість акцій (штук)%грн.
   БАБИЧ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЄВИЧ6 3709,10637 000

   БАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   САМОЙЛЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬОВНА6 3639,09636 300

   ТАТУРІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙОВНА6 3639,09636 300
   БАБИЧ ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300 

   ВІТРУК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   КУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА6 3639,09636 300 

   ХИМЕНЮК НАТАЛІЯ АРТЕМІВНА6 3639,09636 300
   ДОРОШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ6 3639,09636 300

   МЕЛЬНИК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ6 3639,09636 300 
   ЧЕКАНСЬКА АНАСТАСІЯ АНАТОЛІЄВНА6 3639,09636 300

   Всього:70 0001007 000 000

У звітному періоді змін у складі акціонерів та розподілу акцій не відбувалося. Ми підтверджуємо, що зареєстрований 
(пайовий) капітал Товариства станом на 31.12.2018 року  повністю сплачений акціонерами в сумі 7 000 000,00 (Сім 
мільйонів грн. 00 коп.). 
 •обов'язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості 

активів та ризиковості операцій, додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з 
фінансовими активами:
Ми встановили, що Товариство має достатній рівень капіталу, платоспроможності та ліквідності та додержується 
інших показників та вимог відповідно до діючого законодавства. Проведені, фахівцем з актуарної та фінансової 
математики Бабко В.Л., стрес-тести показують, що проведені стресові події зменшують нетто-активи до прийнятного 
рівня, але не нижче нормативного запасу  платоспроможності. 
 •формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів відповідно до законодавства:

Ми встановили, що Товариство формує, веде облік та адекватно формує резерви відповідно до законодавства.
 •встановлених фінансових нормативів та застосованих заходів впливу до фінансової групи, у разі входження суб'єкта 

господарювання до такої:
Товариство не входить до фінансової групи.
 •структури інвестиційного портфелю із зазначенням реквізитів емітента (назва, код за ЄДРПОУ), суми, ознаки 

фіктивності тощо:
Ми встановили, що в інвестиційному портфелі Товариства знаходяться акції ПАТ «АРДЕР» код за ЄДРПОУ 
35416011 які, НКЦПФР, включені до списку емітентів, що мають ознаки фіктивності.
 •заборони залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо наступного їх повернення:

Ми не встановили заборони залучення Товариством фінансових активів від фізичних осіб із зобов'язанням щодо 
наступного їх повернення.
 •допустимості суміщення окремих господарських операцій на провадження яких суб’єкт отримав ліцензію:

Ми не встановили у Товариства суміщення окремих господарських операцій, на провадження яких воно отримало 
ліцензію.
 •надання фінансових послуг на підставі договору у відповідності до законодавства та внутрішніх правил надання 

фінансових послуг суб'єктом господарювання:
Ми встановили, що Товариство надає фінансові послуги на підставі договорів у відповідності до законодавства та 
внутрішніх правил надання фінансових послуг.
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 •розміщення інформації на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення її актуальності:
Відповідно до вимог «Положення про розкриття фінансовими установами інформації в загальнодоступній 
інформаційній базі даних про фінансові установи та на веб-сайтах (веб-сторінках) фінансових установ» 
затвердженого Розпорядженням Національної комісії,  що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
 послуг від 19.04.2016  № 825 (із змінами), в подальшому «Положення», ми здійснили перевірку  розкриття інформації
 Товариством на веб-сайті: http://www.sfglebov.com та встановили:

№
 п/п

 Зміст інформації за Положенням
Інформація за даними веб-сайту Товариства

 (так/ні)Наявність відхилень відповідно до вимог Положення встановлених аудитом
(так/ні)
 1інформації про повне найменування зазначається повне найменування фінансової установи відповідно до її 

 установчих документів
 так

ні
   2інформації про ідентифікаційний код зазначається код фінансової установи за ЄДРПОУтакні
 3інформації про місцезнаходження зазначаються такі реквізити фінансової установи: код території за КОАТУУ, 

поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер будинку, 
 номер корпусу (за наявності), номер офіса (квартири) (за наявності)

 так

ні
 4інформації про перелік фінансових послуг, що надаються фінансовою установою, зазначається повний перелік видів 

фінансових послуг, які зазначені у додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та/або у ліцензіях на 
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, які видані Держфінпослуг/ Нацкомфінпослуг або

  іншими органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

 так

ні
 5відомості про власників істотної участі (у тому числі осіб, які здійснюють контроль за фінансовою установою) 

зазначається інформація про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, 
пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу), та інших пов'язаних осіб фінансової 
установи (про юридичну особу - повне найменування, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження; про фізичну особу - 
прізвище, ім’я, по батькові), які включають:
 •відомості про учасників (засновників, акціонерів) фінансової установи, які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), 

що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи;
 •відомості про юридичних осіб, які контролюються учасниками (засновниками, акціонерами) фінансової установи 

(які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менш як 10 відсотків статутного капіталу заявника);
 •відомості про юридичних або фізичних осіб, які здійснюють контроль за юридичними особами - учасниками 

(засновниками, акціонерами) фінансової установи (які володіють часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не 
 менш як 10 відсотків статутного капіталу фінансової установи).

 Так 
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ні
 6у відомостях про склад наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи зазначаються:
 •прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до наглядової ради фінансової установи (у 

разі коли законодавством вимагається обов’язкове утворення наглядової ради);
  •прізвища, імена та по батькові і найменування посад осіб, призначених до виконавчого органу фінансової установи.

 Так

ні
 7 у відомостях про відокремлені підрозділи фінансової установи (за наявності) зазначається повне найменування 

відокремленого підрозділу, дата та номер рішення про створення відокремленого підрозділу, код за ЄДРПОУ (за 
наявності), види фінансових послуг, які може надавати відокремлений підрозділ, місцезнаходження відокремленого 
підрозділу (поштовий індекс, область, район, населений пункт, район населеного пункту (за наявності), вулиця, номер
 будинку, номер корпусу (за наявності), номер офісу (квартири) (за наявності), телефон, прізвище, ім'я та по батькові і

  найменування посади керівника відокремленого підрозділу

 так

ні
 8 у відомостях про ліцензії та дозволи, видані фінансовій установі, зазначається:
 •вид господарської діяльності, на провадження якого видана ліцензія;
 •серія та номер (за наявності) виданої ліцензії або дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про видачу ліцензії;
 •номер і дата прийняття рішення про видачу ліцензії;
 •дата початку дії (за наявності) ліцензії;
 •інформація про переоформлення ліцензії (дата переоформлення, серія та номер (за наявності) переоформленої 

ліцензії);
 •інформація про тимчасове зупинення ліцензії (дата тимчасового зупинення дії ліцензії, дата поновлення дії ліцензії) 

(інформація розкривається, якщо рішення про тимчасове зупинення ліцензії було прийняте до набрання чинності 
Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності");
 •статус ліцензії (чинна ліцензія, анульована ліцензія);
 •дата анулювання ліцензії;
 •назва дозволу, номер виданого дозволу та дата його видачі;
  •дата призупинення або анулювання дозволу.

 Так
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ні
 9річна фінансова та консолідована фінансова звітність розкриваються шляхом розміщення річної фінансової та 

 консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським звітом, що підтверджує її достовірність
 так

ні
 10у відомостях про порушення провадження у справі про банкрутство, застосування процедури санації фінансової 

установи зазначається про факт порушення справи про банкрутство фінансової установи, відкриття процедури санації
 фінансової установи, дату порушення справи про банкрутство, відкриття процедури санації фінансової установи та 

 найменування суду, який виніс відповідну ухвалу

 так

ні
 11у разі початку процедури ліквідації фінансової установи зазначається інформація про те, що рішенням учасників 

фінансової установи, іншого уповноваженого органу фінансової установи або судом прийнято рішення про відкриття 
 ліквідаційної процедури фінансової установи, а також зазначається дата прийняття відповідного рішення

 так

ні
 12в іншій інформації про фінансову установу, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону, розкривається звіт 

про корпоративне управління (для фінансових установ, утворених у формі акціонерних товариств), визначений 
пунктом 2 частини першої статті 12-1 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

 фінансових послуг"

 так

ні
Номер та дата договору на проведення аудиту 36, 27.01.202010

Дата початку та дата закінчення аудиту 27.01.2020-19.06.202011

Дата аудиторського звіту 19.06.202012

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

80000,0013

Текст аудиторського звіту14

За результатами перевірки ми встановили, що Товариство дотримується вимог Положення.
 •прийняття рішень у разі конфлікту інтересів:

Ми не встановили фактів конфлікту інтересів на Товаристві.
 •відповідності приміщень, у яких здійснюється суб'єктом господарювання обслуговування клієнтів (споживачів), 

доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних 
норм, правил і стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель та 
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат:
Відповідність приміщень, у яких здійснюється страховою компанією обслуговування клієнтів (споживачів), 
доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних 
норм, правил, стандартів, документально не підтверджується фахівцем з питань технічного обстеження будівель і 
споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.
 •внесення суб'єктом господарювання інформації про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до Державного реєстру фінансових 
установ відповідно до вимог, установлених законодавством:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту:

Ми встановили, що внутрішній контроль та внутрішній аудит у Товаристві відповідає встановленим вимогам.
 •облікової та реєструючої системи (програмне забезпечення та спеціальне технічне обладнання), які передбачають 

ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до Нацкомфінпослуг:
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •готівкових розрахунків:
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Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •зберігання грошових коштів і документів та наявності необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання 

грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону):
Ми не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •розкриття інформації щодо порядку формування статутного капіталу:

Для розкриття інформації щодо формування та сплати статутного капіталу аудиторами наводиться наступна 
інформація. Станом на 31.12.2018 р. Зареєстрований (пайовий) капітал (статутний капітал) Товариства становить 7 
000 тис. гри.(Сім мільйонів гри.) і був поділений на 70 000 (Сімдесят тисяч) простих іменних акцій номінальною 
вартістю 100,00 грн. (Сто грн.) кожна. Свідоцтво про реєстрацію цінних паперів № 866/1/10 від 12.10.2010 року. 
Акціонерами Товариства є:

   АкціонерКількість акцій (штук)%грн.
   БАБИЧ ВАЛЕРІЙ ГЕОРГІЄВИЧ6 3709,10637 000

   БАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   САМОЙЛЕНКО ТАМАРА ВАСИЛЬОВНА6 3639,09636 300

   ТАТУРІНА ОЛЕНА АНАТОЛІЙОВНА6 3639,09636 300
   БАБИЧ ГЕОРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ6 3639,09636 300 

   ВІТРУК МИКОЛА АНАТОЛІЙОВИЧ6 3639,09636 300
   КУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА6 3639,09636 300 

   ЛОТИШ РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 6 3639,09636 300
   ДОРОШЕНКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ6 3639,09636 300

   МЕЛЬНИК ЮРІЙ БОРИСОВИЧ6 3639,09636 300 
   КЛІМЕНКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ 6 3639,09636 300

   Всього:70 000 100 % 7 000 000
За період 2014-2019 роки змін у статутному капіталі, складі акціонерів та розподілу акцій не відбувалося. За даними 
первинних облікових регістрів бухгалтерського обліку внески було здійснено у повному обсязі (100 відсотків), 
виключно грошовими коштами, що підтверджується аудиторськими висновками попередніх аудиторів.
Виходячи з вищенаведеного, аудитори підтверджують, що не встановили порушень Товариством встановлених вимог.
 •розкриття джерела походження складових частин власного капіталу (капітал у дооцінках, внески до додаткового 

капіталу):
Ми встановили, що власний капітал Товариства в сумі 12 783 тис. грн.. складається із статутного капіталу - 7 тис. грн.,
 резервного капіталу сформованого за рахунок прибутку – 294 тис. грн., додаткового капіталу (дооцінка основних 
засобів) – 17 тис. грн. та нерозподіленого прибутку – 5 472 тис. грн.. 
 •розкриття інформації з урахуванням вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності відносно методів оцінки 

справедливої вартості активів:
Ми маємо певну незгоду з управлінським персоналом стосовно адекватності розкриття інформації Товариством в 
Балансі (Звіті про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 року 
 •відповідності політики перестрахування, в т.ч. прийняття ризиків у перестрахування лише з тих видів добровільного і

 обов’язкового страхування, на здійснення яких отримана ліцензія, та укладання договорів перестрахування із 
страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності до Порядку та вимог щодо здійснення 
перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента, затвердженого постановою КМУ від 04.02.2004 за 
№124:
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
 •здійснення обов’язкового страхування виключно за умови дотримання визначених законодавством порядків і правил 

проведення обов’язкового страхування:
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
 •ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя (у випадку наявності у страховика 

ліцензії на страхування життя):
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
 •належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але не виплачених збитків (для страховика, який 

здійснює види страхування інші, ніж страхування життя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика,
 який здійснює страхування життя).
Ми встановили, що Товариство дотримується встановлених вимог.
 •Якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів:
 •чи є він членом Моторного (транспортного) страхового бюро;
 •чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань 

збитковості в обов'язковому порядку;
 •чи дотримується він умов забезпечення платоспроможності страховика, а також на будь-яку дату після отримання 

ліцензії має перевищення фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим нормативним 
запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро за офіційним курсом валют на 
дату розрахунку зазначених показників;
 •чи забезпечує він можливість опрацювання претензій (врегулювання страхових випадків) на всій території України, а

 саме забезпечує прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером 
безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення
 і надання учасникам дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збитків та вжиття 
страховиком необхідних заходів. 
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Ми встановили, що Товариство не має ліцензію на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів.
 •Якщо страховик має ліцензію на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 

ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту:
 •чи є він членом Ядерного страхового пулу;
 •чи формує та веде він облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань 

збитковості в обов'язковому порядку;
 •чи укладає він договори перестрахування із страховиками-нерезидентами за умови членства цих страховиків-

нерезидентів у відповідних іноземних ядерних страхових пулах;

розкриття інформації щодо операцій, які не відносяться до операцій  страхування, перестрахування і фінансової 
діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням".
Ми встановили, що Товариство не має ліцензію на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора 
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту.

Розкриття інформації у повному обсязі щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків 
відповідного розділу балансу.
Ми встановили слідуючи статті балансу Товариства, питома вага яких становить 5 і більше відсотків відповідного 
розділу балансу, в саме:
 •Основні засоби

Станом на 31.12.2018 р. основні засоби складають 5 тис. грн. Станом  на 31.12.2019 р. основні засоби  складають 13 
626 тис. грн., а саме:
Вісім земельних ділянок 0,25 га кожна , вартістю 1 702 625  грн. загальним розміром 2 га землі загальною вартістю 

 всього:13 621,0

 •Дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р.  дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 
Товариства складає 604 тис. грн. та 4392 тис. грн. відповідно.
Заборгованість поточна, ТОВ «Страхова компанія «Крок» - перестрахування (Страхування вантажів та багажу) ПрАТ 
СК Кремінь, ПрАТ СК Перша , ПрАт СК " УФА" становить 4 425 000,00 грн. 
Наведена інформація належним чином розкрита в Примітці 11 до фінансової звітності
 •Грошові кошти

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. грошові кошти складають 1346 тис. грн. та 441 тис. грн. відповідно.
Наведена інформація належним чином розкрита в Примітці 9 та 10 до фінансової звітності.
 •Страхові резерви

Станом на 31.12.2018 р. та на 31.12.2019 р. страхові резерви складають 338 тис. грн. та 75 тис. грн. відповідно.  
Інформація щодо страхових резервів розкрита фахівцем з актуарної та фінансової математики Бабко В.Л., у «Звіті про
 оцінку адекватності страхових зобов’язань станом на 31.12.2019». 
Товариство розробило та впровадило план дій, що на нашу думку дозволить Товариству із більшою точністю 
оцінювати величину майбутніх страхових зобов’язань.

Операції з пов’язаними особами
Ми встановили пов’язані особи Товариства:

   Найменування Пов’язана особа Характер відносин Частка у статутному капіталі
   Голова Наглядової ради БАБИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРІЙОВИЧВ ідносини контролю 9,09

   Член Наглядової ради КУЦА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА Відносини контролю 9,09

Ми встановили, що операції з пов’язаними сторонами в звітному році  проводились Товариством в межах чинного 
законодавства, виключно за принципом справедливої вартості.
Наведена інформація належним чином не розкрита в Примітках  до фінансової звітності.

Розкриття інформації про відповідність вартості чистих активів вимогам чинного законодавства
Розрахунок вартості чистих активів здійснено нами відповідно до «Методичних рекомендацій щодо визначення 
чистих активів акціонерних товариств» схвалених Рішенням № 485 від 17.11.2004 Державної комісії з цінних паперів 
та фондового ринку.
Ми встановили, що чисті активи Товариства станом на 31.12.2019 складають 18 588 тис. грн. та відповідають вимогам
 Статті 155 Цивільного кодексу України.

Події після дати балансу
Ми не встановили подій після дати балансу, що могли б суттєво вплинути на фінансовий стан Товариства.
 
Основні відомості про аудиторську фірму:
 oповне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: АУДИТОРСЬКА ФІРМА "РЕСПЕКТ" 

У ВИГЛЯДІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ;
 oкод за ЄДРПОУ: 20971605;
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 oномер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською 
палатою України:
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №0135 видане Рішенням
Аудиторської палати України за №98 від 26 січня 2001 року дійсне до 30 липня 2020 року;
 oданні про включення до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності:

АФ «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДІ ТОВ, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової
звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-V111, включено до Реєстру аудиторів
та суб’єктів аудиторської діяльності в розділи:

 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»;
 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

    ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»;
 Розділ «СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ

    ОБОВ’ЯЗКОВИЙ АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ, ЩО СТАНОВЛЯТЬ 
    СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС».

 Oпрізвище, ім’я, по батькові ключового партнера із завдання з аудиту фінансової звітності, номер аудитора, у 
«Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності» Аудиторської палати України:
Будяк Володимир Миколайович, №100058.
 oмісцезнаходження:

65026, ОДЕСЬКА ОБЛ., МІСТО ОДЕСА, ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОН, 
ПРОВУЛОК МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 10

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
 oдата та номер договору на проведення аудиту: 26.02.2019, №36;
 oдата початку та дата закінчення проведення аудиту: дата початку 26.02.2019, дата закінчення 20.04.2019.

       Ключовий партнер
    з аудиту, результатом якого є цей звіт

     незалежного аудитора            Будяк Володимир Миколайович

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

Дата аудиторського звіту: 20 квітня 2019 року
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XVI. Твердження щодо річної інформації

Управлінський персонал Товариства має  офіційну позицію осіб, які здійснюють управлінські 
функції та підписують річну інформацію емітента, про те, що, наскільки це їм відомо, річна 
фінансова звітність, підготовлена відповідно до стандартів бухгалтерського обліку, що 
вимагаються згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні", містить достовірне та об'єктивне подання інформації про стан активів, пасивів, 
фінансовий стан, прибутки та збитки емітента і юридичних осіб, які перебувають під його 
контролем, у рамках консолідованої фінансової звітності, а також про те, що звіт керівництва 
включає достовірне та об'єктивне подання інформації про розвиток і здійснення господарської 
діяльності та стан емітента і юридичних осіб, які перебувають під його контролем, у рамках 
консолідованої звітності разом з описом основних ризиків та невизначеностей, з якими вони 
стикаються у своїй господарській діяльності.
Голова правління Товариства Хименюк Наталія Артемівна, Головний бухгалтер Товариства 
Конько Алла Володимирівна
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