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ФІ НАН СО ВО Е КО НО МІЧ НИЙ ТИЖ НЕ ВИК

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ»

товариство з додатковою відповідальністю

Дата державної реєстрації – 06 березня 2015 року
Свідоцтво Нацкомфінпослуг України про реєстрацію фінансової установи: Серія СТ №631 від 20.08.2015 
року
Ліцензії Нацкомфінпослуг України на провадження страхової діяльності у формі добровільного:

- страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)], (Розпорядження № 2007 
від 20.08.2015 р., Розпорядження № 522 від 10.03.2016 р.);

- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., 
Розпорядження № 522 від 10.03.2016 р.);

- страхування  фінансових ризиків, (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., Розпорядження № 522 від 
10.03.2016 р.);

- страхування  від нещасних випадків, (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., Розпорядження № 522 від 
10.03.2016 р.);  

- страхування медичних витрат, (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., Розпорядження № 522 від 
10.03.2016 р.);

- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., Розпорядження 
№ 522 від 10.03.2016 р.);

- страхування наземного транспорту (крім залізничного), (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., 
Розпорядження № 522 від 10.03.2016 р.);

- медичного страхування (безперервне страхування здоров’я), (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., 
Розпорядження № 522 від 10.03.2016 р.);

-страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника), (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., Розпорядження № 522 від 10.03.2016 р.);

-страхування сільськогосподарської продукції, (Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 р., Розпорядження № 
522 від 10.03.2016 р.); 

-страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника)], (Розпорядження № 3081 від 10.12.2015 р., Розпорядження № 522 
від 10.03.2016 р.).

Директор – ДЕРЕВ’ЯНКО Наталія Вікторівна 
Головний бухгалтер – БАРДАЧОВА Ірина Петрівна

Фактична адреса: 01042, м. Київ, вул. Чигоріна,  18
Тел/факс: (044) 221-11-11
Електронна пошта: bs-insurance@ukr.net
 

  Достовірність фінансової звітності підтверджена висновком аудиторської фірми ТОВ «Фінком-аудит» 
свідоцтво Аудиторської палати України про внесення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів №0618 від 
26.01.2001 року, свідоцтво Нацкомфінпослуг про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ №0061 від 26.11.2015 року.

Додатково повідомляємо, що згідно Протоколу № 6 Загальних зборів Учасників від 10.02.2016 року було 
змінено юридичну адресу Товариства: з 03152, м. Київ, вулиця Предславинська, буд. 12, офіс 194 на 01042, м. 
Київ, вул. Чигоріна, буд. 18 та назву Товариства: з ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «ГЛОМТОМ» на ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС 
СТРАХУВАННЯ».

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
(за прямим методом) за 2015 рік

	 Форма	3

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2015 р.
	 Форма	4

БАЛАНС (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року
	 Форма	1

Актив Код рядка
На початок 

звітного 
періоду

На кінець 
звітного періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 0 0
первісна вартість 1001 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 0 0
первісна вартість 1011 0 0
знос 1012 0 0
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підприємств 1030 0 39996
інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 0 39996
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 0
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 0 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 0 5
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 0 5
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 0 1300

Пасив Код 
рядка

На початок 
звітного 
періоду

На кінець 
звітного періоду

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 0 40000
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Резервний капітал 1415 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 0 1
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Усього за розділом I 1495 0 40000
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими 
зобов’язаннями 1610 0 0
товари, роботи, послуги 1615 0 0
розрахунками з бюджетом 1620 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1621 0 10
розрахунками зі страхування 1625 0 0
розрахунками з оплати праці 1630 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 0 1
Усього за розділом IІІ 1695 0 1
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Баланс 1900 0 40001

Стаття Код 
рядка

За звітний 
період

За аналогічний 
період 

попереднього року
1 2 3 4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

Цільового фінансування 3010 0 0

Інші надходження 3095 13 0

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 0 0

Праці 3105 0 0

Відрахувань на соціальні заходи 3110 0 0

Зобов’язань з податків і зборів 3115 0 0

Інші витрачання 3190 13 0

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 0 0

необоротних активів 3205 0 0

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 0 0

дивідендів 3220 0 0

Надходження від деривативів 3225 0 0

Інші надходження 3250 0 0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 39996 0

необоротних активів 3260 0 0

Виплати за деривативами 3270 0 0

Інші платежі 3290 0 0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -39996 0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 40000 0

Отримання позик 3305 0 0

Інші надходження 3340 1 0

Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 0 0

Погашення позик 3350 0 0

Сплату дивідендів 3355 0 0

Інші платежі 3390 0 0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 40001 0

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 5 0

Залишок коштів на початок року 3405 0 0

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0

Залишок коштів на кінець року 3415 5 -

Стаття Код рядка Зареєстрований 
капітал

Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподілений 
прибуток 

(непокритий 
збиток)

Неоплачений 
капітал

Вилучений 
капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000 0 0 0 0 0 0 0 0

Коригування: Зміна облікової політики 4005 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0

Скоригований залишок на початок року 4095 0 0 0 0 0 0 0 0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -1 0 0 -1

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 40000 0 1 0 0 0 0 40001

Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 4260 0 0 0 0 0 0 0 0

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у капіталі 4295 40000 0 1 0 -1 0 0 40000

Залишок на кінець року 4300 40000 0 1 0 -1 0 0 40000

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ  
(Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік 

Форма	2

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період 

За 
аналогічний

період 
поперед-

нього року
1 2 3 4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0

Валовий:

прибуток 2090 0 0 

збиток 2095 0 0

Інші операційні доходи 2120 0 0

Адміністративні витрати 2130 13 0

Витрати на збут 2150 0 0

Інші операційні витрати 2180 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

прибуток 2190 0 0

збиток 2195 0 0

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0

Інші фінансові доходи 2220 0 0

Інші доходи 2240 12 0

Фінансові витрати 2250 0 0

Втрати від участі в капіталі 2255 0 0

Інші витрати 2270 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 0 0

збиток 2295 1 0

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 0

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

Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 0 0

збиток 2355 1 0

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0

Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств 2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 1 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати 2500 13 0

Витрати на оплату праці 2505 0 0

Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0

Амортизація 2515 0 0

Інші операційні витрати 2520 0 0

Разом 2550 13 0

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

ТДВ «СК «АХА СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ» .....................................с. 1
ПрАТ «СК «АХА СТРАХУВАННЯ» ................................................с. 4
ПрАТ «СК «СКIФIЯ» ...................................................................с. 7
ПрАТ «СК «АРСЕНАЛ» .............................................................с. 11
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ФІНАНСОВА	ЗВІТНІСТЬ:	«СК	«АХА	СТРАХУВАННЯ	ЖИТТЯ»

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОМТОМ»

ЄДРПОУ 39682694

Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року

(в тис. грн.) 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГЛОМТОМ» 
(надалі – Товариство)  було створено у формі Товариства з додатковою відповідальністю 
до Закону України «Про господарські товариства». Засноване  06.03.2015 р. юридичною 
особою та фізичними особами відповідно до Статуту про створення та діяльність Товари-
ства відповідно до рішення Загальних зборів Учасників (Протокол № 1 від 04.03.2015 р.). 

22.12.2015 р. відбулися Загальні збори Учасників (Протокол № 4 від 22.12.2015р.) про 
розгляд заяв про відчуження та про надання згоди на уступку частки та відмови від свого 
переважного права на користь іншого учасника. 

Товариство не має у своєму складі дочірніх підприємств, представництв, фiлiй та інших 
відокремлених структурних пiдроздiлiв. 

Основним видом діяльності Товариства є страхування.  
Місцезнаходження Товариства: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 12, оф. 194.
Загальна кількість працівників Товариства становила 1 чоловік  на 31.12.2015 р.
Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний 

рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року.

ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Основні принципи бухгалтерського обліку
Ця фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерсько-
го обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 року, що офіційно 
оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України...

Товариство застосовує МСФЗ у фінансовій звітності з дня реєстрації.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень від-

повідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, дотримання 
яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, 
достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами націо-
нальних законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського 
обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.

Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не вказане інше. Ця 
фінансова звітність підготовлена на основі принципу історичної вартості. 

Функціональна валюта  
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська гривня.
МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, опри-

люднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені ра-
хунки тарифного регулювання», які відповідно набувають чинності 01 січня 2016 року та 
01 січня 2018 року. 

За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регу-
лювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього 
стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 
грудня 2015 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту.

Керівництвом Товариства також прийнято рішення не застосувувати МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти» до фінансових звітів за період, що закінчується 31 грудня 2015 року. МСФЗ 9 
впроваджує нові вимоги до класифікації та оцінки фінансових активів і зобов’язань. Поло-
ження цього стандарту суттєво не впливає на фінансову звітність Товариства.

Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керів-

ником Компанії 04 лютого 2016 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права 
вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.

Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встанов-

леним НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності».

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облікової політики не слід застосовува-
ти, коли вплив їх застосування не суттєвий. 

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про те, що Товариство буде 
продовжувати нормальну господарську діяльність в досяжному майбутньому, що перед-
бачає відшкодування вартості активів і погашення зобов’язань в установленому порядку. 
Коригування балансової вартості й класифікації статей активу з метою їх відображення 
за реально відшкодовуваній величині, яка була б необхідна в разі неможливості про-
довження нормальної діяльності Товариства або реалізації Товариством своїх активів в 
порядку, що не відповідає умовам нормальної господарської діяльності, в цій звітності 
не робилась.

3.3. Фінансові інструменти
Визнання й оцінка фінансових інструментів здійснюється  згідно МСБО 32 «Фінансові 

інструменти: подання»  і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» 
Фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються у фінансовій звітності коли 

Товариство стає стороною по договору у відношенні відповідного фінансового інструмен-
ту. Всі угоди купівлі або продажу фінансових активів, які потребують поставку активів у 
строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному 
ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство приймає на 
себе зобов’язання купити або продати актив.

Фінансові активи Товариства включають грошові кошти та депозити, пайові інструмен-
ти інших компаній, торгову та іншу дебіторську заборгованість, інші суми до отримання, 
фінансові інструменти, що мають або не мають біржові котирування.

Фінансові зобов’язання включають обумовлені договорами зобов’язання надати гро-
шові кошти або фінансові активі іншій компанії.

Первісне визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань здійснюється за їх 
справедливою вартістю, а також для фінансових активів і фінансових зобов’язань, що 
не відображаються за їх справедливою вартістю з відображенням результату від зміни 
їх вартості у звіті про фінансові результати (звіті про прибутки та збитки), витрат, безпо-
середньо пов’язаних з придбанням або випуском фінансового активу чи фінансового 
зобов’язання.

Товариство класифікує фінансові активі й фінансові зобов’язання як довгострокові або 
короткострокові в залежності від строку їх погашення. З врахуванням інших факторів, що 
обмежують можливості Товариства, по реалізації фінансових активів протягом 12 місяців 
або передбачають потенційну можливість погашення фінансових зобов’язань протягом 
12 місяців з дати здійснення класифікації або звітної дати.

Визнання фінансового активу припиняється, коли збігає термін дії договірних прав на 
отримання потоків грошових коштів від цього фінансового активу, або коли Товариство 
передає договірні права на отримання потоків грошових коштів від цього фінансового 
активу.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:
дебіторська заборгованість; 
грошові кошти;
фінансові активи, доступні для продажу;
поточні зобов’язання.
3.3.1. Дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість – це фінансовий актив, який являє собою контрактне право 
отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого суб’єкта господарюван-
ня.

Дебіторська заборгованість визнається у звіті про фінансовий стан тоді і лише тоді, 
коли Товариство стає стороною контрактних відношень щодо цього інструменту. Первісна 
оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює 
вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату оцінки.

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, ба-
лансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку 
резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між 
балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається 
на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для 
покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюють-
ся на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких 
індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які Товариство розгля-
дає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від змен-
шення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у 
строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами 
є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості 
прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку 
від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’яза-
ним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо 
визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резер-
вів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення 
дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття 
збитків від зменшення корисності.

Подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків 
на дату оцінки.

3.3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою готівкові кошти в касі та  кошти 

на поточних банківських рахунках Товариства, а також  банківські депозити з терміном 
погашення 12 місяців й менше. розміщених у банках, що мають відповідні рейтинги. 

3.3.3. Фінансові активи, доступні для продажу
До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції в цінні 

папери, якщо відсоток володіння менш 20%. 
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати 

від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються 
прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за ви-
нятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання 
фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визна-
ний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного 
для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу и визнається 
у прибутку чи збитку. 

Неринкові цінні папери, справедливу вартість яких неможливо визначити, облікову-
ються за собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.

3.3.4. Зобов’язання 
Зобов’язання Товариства, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 

місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).
Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям ви-

знання зобов’язань. 
3.3.5. Залік фінансових активів і зобов’язань
Фінансовий актив і фінансове зобов’язання заліковуються і в балансі (звіті про фінансо-

вий стан) відображається сума, що їх сальдує, коли Товариство має юридично закріплене 
право здійснити залік цих сум та має намір або здійснити залік по сумі, що їх сальдує, або 
реалізувати актив й виконати зобов’язання одночасно.

Взаємозалік не проводиться: 
щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов’язань; 
доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відпо-

відними страховими контрактами.
3.4. Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінан-

сових активів або групи фінансових активів. Фінансовий актив або група активі вважа-
ються знеціненими тоді і тільки тоді, коли існують об’єктивні свідчення знецінення в ре-
зультаті однієї чи більше подій, що сталися після первісного визнання активу та  здійснили 
вплив, якій піддається надійній оцінці, на очікувані майбутні грошові потоки     

3.5. Доходи від страхової діяльності
Доходів від страхової діяльності протягом 2015 року Товариство не отримувало.
3.6. Визнання доходів і витрат
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.
Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надхо-

дження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, резуль-
татом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з внесками 
учасників.

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 
критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення 
активів або зменшення зобов’язань.

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших акти-
вів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов:

а) Компанія передала покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 
фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи;

б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у фор-
мі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінан-
совими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами;

в) суму доходу можна достовірно оцінити;
г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією;
та
ґ) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оці-

нити.
Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів.
Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого 
є зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасни-
кам.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню 
та одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 
майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 
відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан.

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виника-
ють зобов’язання без визнання активу.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи.

3.7. Податок на прибуток 
Витрати з податку на прибуток визначаються у відповідності з вимогами податкового 

законодавства України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку 
на прибуток. Сума витрат з податку на прибуток в поточному періоді нараховується з ура-
хуванням розміру оподаткованого прибутку, визначеного за окремими правилами опо-
даткування страхової діяльності, встановленими Податковим кодексом України (ПКУ).

3.8. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язан-

ня після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість 
короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час 

надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
3.9. Пенсійні зобов’язання
Відповідно до законодавства України, Товариство утримує внески із заробітної плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відраху-
вання із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у періоді, в 
якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та  
зароблена відповідна заробітна платня. 

3.10. Умовні зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов’язання в звіті про її фінансовий стан. Інформація про 

умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у 
собі економічні вигоди, не є віддаленою. 

Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкрива-
ється, коли надходження економічних вигід є ймовірним.

3.11. Статутний капітал
Статутний капітал, включає в себе внески учасників. 
Товариство визнає додатковий капітал, сформований  внесенням грошових коштів її 

учасниками, в складі власного капіталу.
3.12. Події після дати балансу
Товариство коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати 

є такими, що коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які 
потребують коригування показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або 
спростуванням обставин, існуючих на звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва, 
здійснених в умовах невизначеності й неповноти інформації станом на звітну дату.

Відповідно, Товариство розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків 
або констатує неможливість такої для кожної суттєвої категорії некоригованих подій, що 
відбулись після звітної дати.   

4. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових зві-
тах 

4.1. Адміністративні витрати

2015 рік
Сплата держ. мита при отриманні ліцензій для здійснення страхової 
діяльності

12

Банківські витрати
Разом:

4.2. Інші доходи 

2015 рік
Безповоротна фінансова допомога 12
Разом: 12

4.3. Фінансові інвестиції
Фінансові інвестиції, які належать Товариству на правах власності,  виглядали так:

2015 рік
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі 
в капіталі

39 996

Разом: 39 996

4.4. Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так:

2015 рік
Грошові кошти в національній валюті 5
Грошові кошти в іноземній валюті 0

Грошові кошти та їх еквіваленти включають

2015 рік
Кошти в касі 0
Поточні рахунки в банках 5
Разом: 5

Поточні грошові кошти розміщені в таких банках: 

На 31.12.2015
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» 5
Разом: 5
Грошові кошти, використання яких обмежено 0

4.5. Короткострокові зобов’язання 

2015 рік
Інші поточні зобов’язання 1
Разом: 1

4.6. Звіт про рух грошових коштів
Звіт грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух гро-

шових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про 
основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових 
коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух грошових коштів від операційної та 
неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.

Операційна діяльність – полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, 
витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату 
податків, відрахування на соціальні заходи та інші витрати.

Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому 
числі активів віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, ін-
ших вкладень, що не розглядаються як грошові еквіваленти, отримані відсотки та 
дивіденди.

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце 
в результаті   отримання та погашення позик.

Результатом чистого руху коштів від діяльності Товариства за звітний рік є пози-
тивне значення руху грошових коштів в сумі – 5 тис. грн.

4.7. Звіт про власний капітал
Звіт про власний капітал за 2015 рік складено за вимогами МСБО 1 «Подання фі-

нансової звітності».
Операції з учасниками протягом 2015 року не здійснювались.
Непокриті збитки на 31.12.2015 р. становлять 1 тис. грн. 
Додатковий капітал Товариства сформований  внесеними її учасниками грошови-

ми коштами. 
Додатковий капітал на 31.12.2015 р. становить 1 тис. грн. 
5. Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін
Пов’язаними особами для Компанії: є її учасник, частка якого становить 

99,998% у статутному капіталі Компанії; посадові особи Компанії та члени їхніх 
сімей; особи, що діють від імені Компанії за відповідним дорученням, або особи, 
від імені яких діє Компанія; особи, які відповідно до законодавства України кон-
тролюють діяльність Компанії; юридичні особи, що контролюються Компанією 
або разом з ним перебувають під контролем третьої особи.

Протягом 2015 року Товариство мала відносини з пов’язаними особами, а 
саме:

в квітні 2015 року було придбано частку в статутному капіталі ТОВ «БУКБОКС», 
яка становить 99,99 % на суму 39 996 000,00 грн.

6. Розкриття іншої інформації 
6.1. Бізнес середовище
У звітному році умови для фінансово - господарської діяльності були неста-

більними. Починаючи з другого півріччя відбулось зростання зовнішньоеко-
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номічних ризиків, це негативно відображалося на очікуваннях економічних 
суб’єктів і зумовило підвищений попит на іноземну валюту. Відбувся спад вну-
трішнього споживання та спад ділової активності бізнесу.

Основну частину своїх операцій Товариство здійснює на території України. Як 
наслідок, Товариство може бути підвернена ризикам, що характерні для еконо-
мічних та фінансових ринків України, яким притаманні ознаки ринку, що роз-
вивається. Юридичне й податкове законодавство продовжує розвиватись, тому 
характеризується наявністю різноманітних тлумачень і внесенням частих змін, 
що поряд з іншими законодавчими та податковими бар’єрами накладає додат-
кові складності на компанії, які здійснюють діяльність в Україні.

6.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, 

які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, 
що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові орга-
ни довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові 
ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва 
економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде 
сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може впли-
нути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а 
також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство не 
нараховувало податки, тому фінансова звітність не містить резервів під подат-
кових збитків. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податкови-
ми органами протягом трьох років.

 6.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінан-
сових активів

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат 
економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність 
того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в 
ході звичайної діяльності Товариства.

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності 
заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення 
дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та 
інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, до-
датковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, вихо-
дячи з наявних обставин та інформації.

6.4. Цілі та політики управління фінансовими ризиками
Керівництво Товариства визнає, що її діяльність пов’язана з ризиками і 

вартість чистих активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво 
змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, ві-
рогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. 

До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик лік-
відності. 

Управління ризиками керівництвом товариства здійснюється на основі ро-
зуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу 
на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’як-
шення.

6.4.1. Кредитний ризик
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий 

інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення 
фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фі-
нансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та 
дебіторська заборгованість.

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Компанії є оцінка 
кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рей-
тинги та будь-яка інша доступна в мережі Інтернет інформація щодо їх спро-
можності виконувати боргові зобов’язання. 

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційо-

ваною групою);
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів 

за Національною рейтинговою шкалою;
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки 

дефолту та неповернення депозитів протягом останніх п’яти років.
6.4.2. Ринковий ризик
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні 

грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін 
ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ри-
зик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку 
з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок 
та валютних курсів. Компанія наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з 
інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або май-
бутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок 
змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи 
валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони чинниками, харак-
терними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинника-
ми, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються 
операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед мето-
дів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію 
активів та дотримання лімітів на вкладення в цінні папери та інші фінансові 
інструменти з нефіксованим прибутком.

За фінансовими інвестиціями, аналіз чутливості до іншого цінового ризику 
Товариство не здійснювала відповідно до п. 27 МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття інформації».

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або 
майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливати-
муться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво 
Компанії усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це 
впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість чи-
стих активів.

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок 
у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи 
України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у бор-
гових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою ставкою. 
Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює 
їх максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків То-
вариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксова-
ною відсотковою ставкою. Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шля-
хом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових 
фінансових інструментів.

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з 
фіксованою відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими 
грошовими потоками за діючою ставкою та дисконтованими грошовими пото-
ками у разі зміни відсоткової ставки за кожним фінансовим інструментом.

6.4.3. Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Компанія матиме труднощі при виконан-

ні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються 
шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу. 

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної лік-
відності. 

Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборговані-
стю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів 
від операційної діяльності.

Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов’язаннями 
Компанії в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закін-
чився 31 груд-
ня 2015 року

До 1 місяця
Від 1 місяця 
до 3 місяців

Від 3 місяців 
до 1 року

Від 1 року 
до 5 років

Більше 5 
років Всього

1 2 3 4 5 6 7
І н ш а  к р е -
д и т о р с ь к а 

заборгованість
- - 1 - - 1

Всього: 0 0 1 - - 1

6.5. Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
     •    зберегти спроможність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб вона 

й надалі забезпечувала дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавле-
ним сторонам;

      •    забезпечити належний прибуток її учасникам.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При 

цьому керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. 
На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом 
залучення додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та 
погашення існуючих позик. 

Власний капітал Товариства станом на 31 грудня 2015р. становить  - 40 000,00 тис. 
грн. та дорівнює зареєстрованому розміру статутного капіталу страховика.

Результати розрахунку вартості чистих активів Компанії за 2015 рік наведені ниж-
че: 

                                                                                                                                                           тис. грн.
Активи Зобов’язання Вартість чистих активів  (гр. 1 – гр. 2

1 2 3
40001 1 40000

Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного ка-
піталу у відповідності до статті 144 Цивільного кодексу України наведені в таблиці 
нижче: 

                                                                                                                                                                             тис. грн.
Рік Вартість чистих 

активів
Статутний капітал Різниця 

(гр. 2 – гр. 3)
1 2 3 4

2015 р. 40 000 40 000 0

Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2015 році вартість чи-
стих активів Товариства дорівнює розміру Статутного капіталу. 

7. Події після дати балансу
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо 

подій після дати балансу, в Товаристві події що потребують коригування активів та 
зобов’язань не відбувалися.

Директор:      Дерев’янко Н.В.
Головний бухгалтер:     Бардачова І.П.

ТОВ “Фінком-Аудит” , Аудиторська фірма,
свідоцтво АПУ №0618,  Україна, м. Київ,пр.Перемоги,68/1,62

п/р  26005500106236, у Відділенні № 11 КМД ПАТ КБ „КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК”, МФО 300614,
тел.2345728,4005198, е-mail: fincom-audit@yandex.ru

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

аудиторської фірми ТОВ «Фінком-аудит»
про фінансову звітність 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ»

станом на 31.12.2015 року

Керівництву Товариства з додатковою відповідальністю 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ»

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансо-
вих послуг

     Вступний параграф.  

     Основні відомості про Товариство 
       

     Таблиця№1

Повна назва товариства:  
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС 

СТРАХУВАННЯ»
Код  ЄДРПОУ: 39682694

Організаційно-правова форма товари-
ства:

Товариство з додатковою відповідаль-
ністю

Дата проведення державної реєстрації 
(створення): 06 березня 2015 року

Свідоцтво про державну реєстрацію:
Виписка з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприєм-
ців та громадських формувань

Реєстраційний  номер юридичної особи 
ЄДР: 10701020000057332

Орган що видав свідоцтво:  Державна реєстраційна служба Головно-
го управління    юстиції у м.Києві

Свідоцтво про реєстрацію фінансової 
установи:

СТ№631 від 20.08.2015 р. зареєстровано 
розпорядженням Нацкомфінпослуг від 
20.08.2015 № 2007, реєстраційний номер 
11103192 , термін дії - безстроковий

Дата внесення змін до установчих доку-
ментів:

01.04.2015 року - нова редакція Статуту 
Товариства.

Місцезнаходження: 03150, м. Київ, вул. Предславинська, буд. 
12, офіс 194

Телефакс: (044) 221-11-11

Середньооблікова чисельність працівників:
Штатних працівників - 2 особа.

Поточний рахунок
МФО
Назва банку

26002197920001; 
380355
ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» м. Київ

Основні види діяльності 65.12 - Інші види страхування, крім 
страхування життя (основний); 
65.20 - Перестрахування;
66.21 - Оцінювання ризиків та завданої 
шкоди;
66.22 - Діяльність страхових агентів і 
брокерів; 
66.29 - Інша допоміжна діяльність у сфері 
страхування та пенсійного забезпечення

Кількість акціонерів станом на 31.12.2015р. Кількість учасників складає чотири осо-
би: 2 фізичні та 1 юридична 

Відповідальні особи
Директор - Дерев ‘ янко Н.В. (з 23.12.2015 
р. по теперішній час), Головний бухгалтер 
- Бардачова І.П. (з 01.02.2016 р. по тепе-
рішній час).

Наявність відокремлених підрозділів Не має 
Остання дата опублікування  Публікація не здійснювалася 
Дата проведення останніх зборів акціонерів 24 грудня 2015 р.
Виплата дивідендів в 2015 році не нараховувались та не ви-

плачувались

Основні види діяльності Товариства: 
Предметом діяльності  Товариства є страхування, перестрахування  і  фінансова діяль-

ність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Товариство здійснює страхову діяльність на основі  Ліцензій Державної комісії з регу-

лювання ринків фінансових послуг України  згідно Розпорядження № 2007 від 20.08.2015 
року  та Розплрядженням № 3081 від 10.12.2015 року.

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ» за 2015 рік, що додається у, складі:

Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року, 
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік, 
Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік, 
Звіту про власний капітал за 2015 рік, 
Приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік, що містіть стислий виклад суттєвих 

облікових політик та інші пояснення  на предмет повноти, достовірності та відповідності 
концептуальній основі, чинному законодавству та   встановленим нормативам  та іншу по-
яснювальну інформацію, розкриття якої передбачено нормативними актами Національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

        Концептуальною основою повного комплекту фінансової звітності за рік, що закін-
чився 31.12.2015 року, є МСФЗ та МСБО.

Свою діяльність Товариство здійснює у відповідності з вимогами чинного законодав-
ства.                            

Аудитором проведена аудиторська перевірка у відповідності до вимог Закону України 
«Про аудиторську діяльність» № 3125-XII від 22.04.1993 р. (в редакції Закону № 140-V від 
14.09.2006 р. зі змінами і доповненнями), Закону України «Про господарські товариства» 
№ 1576- XII від 19.09.1991 р. (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про страху-
вання» № 85/96-ВР від 07.03.1996 року (зі змінами і доповненнями), Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. 
№ 2664-III (зі змінами і доповненнями), -Закону України  «Про акціонерні товариства» від 
17.09.2008р. № 514 – ІУ із змінами та доповненнями;  інших законодавчих актів України та 
нормативних документів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг, та Міжнародних стандартів  контролю якості, аудиту, огляду, ін-
шого надання впевненості та супутніх послуг, виданих РМСАНВ, рік видання 2013, які при-
йняті в якості Національних стандартів аудиту в Україні (в редакції 2013 року, що вступила 
в дію в 01.01.2015 року). (надалі – МСА). зокрема МСА 700 «Формулювання думки та на-
дання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного 
аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що 
містять перевірену аудитором фінансову звітність, МСА 240 «Відповідальність аудитора, 
що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». 

      Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.
      Управлінський персонал ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХО-

ВА КОМПАНІЯ «БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ»  несе відповідальність  за складання і достовірне 
подання цієї фінансової звітності відповідно до застосованої концептуальної основи фі-
нансової звітності -  Міжнародних стандартів фінансової звітності,  та за такий внутріш-
ній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити 
складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства 
або помилок; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових по-
літик,  облікових оцінок, які відповідають обставинам. 

Відповідальність аудитора.
Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо цієї фінансової звітності на осно-

ві результатів проведеного нами аудиту.
Ми провели аудиторську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА).  Ці стандарти 
вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й вико-
нання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить 
суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання 
аудиторських доказів щодо сум і розкриття інформації у фінансових звітах та примітках. 
Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих ви-
кривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та 
достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки 
аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення дум-
ки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає 
також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових 
оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової 
звітності. 

     На нашу думку аудитори  отримали достатні та прийнятні аудиторські докази про те, 
що розкриття у фінансовій звітності інформації, пов’язаної з обліковими оцінками, від-
повідає вимогам застосовуваної концептуальної основи фінансової звітності відповідно 
до Міжнародного стандарту аудиту 540 «Аудит облікових оцінок, у тому числі облікових 
оцінок за справедливою вартістю, та пов’язані з ними розкриття інформації».  Аудитори  
визначають, що будь-які облікові оцінки, які були ідентифіковані як такі, що мають висо-
кий рівень невизначеності попереднього оцінювання, не призводять до значних ризиків.

     Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для вислов-
лення нашої думки щодо фінансової звітності Товариства

Висновок
На нашу думку фінансова звітність у складі Балансу, Звіту про фінансові результати, 

Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал, Приміток до річної фінансо-
вої звітності за 2015 рік справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає 
фінансовий стан ТДВ «СК «БІЗНЕС СТРАХУВАННЯ» на 31.12.2015 відповідно до вимог до 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, які чинні в Україні на дату балансу та при-
йнятої Облікової політики.

Пояснювальний параграф
Не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, звертаємо увагу на той факт, 

що на дату складання цього висновку ситуація, що склалася в України, де Товариство веде 
діяльність та несе ризики, має ознаки економічної нестабільності. Фінансовий стан кон-
трагентів, операції з якими несуть ризики для Товариства, в умовах ринкових коливань 
не є стабільним та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразі досить склад-
но прогнозувати та, в повній мірі, визначити ефект впливу такої ситуації на діяльність 
Товариства.
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