
Контрольна сума 5BD52FF09E432BF2968FFF06A38F4C85E212FD39

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 4 травня 2020 р.

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"

за ЄДРПОУ 37689635

Територія Україна за
КОАТУУ 8036300000

Організаційно-правова форма господарювання Страхування за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування
життя за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників _____ Контрольна
сума 5BD52FF09E432BF2968FFF06A38F4C85E212FD39

Адреса, телефон 02090 КИЇВ, КИІВ ,Харківське шосе,буд.19
0443370160

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

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 2019 р.
Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 1 18
первісна вартість 1001 38 55
накопичена амортизація 1002 37 37
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 0 187
первісна вартість 1011 0 202
знос 1012 0 15
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств 1030 12651 12651

інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 12652 12856
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Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
II. Оборотні активи
Запаси 1100 0 2
Виробничі запаси 1101 0 0
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги 1125 17932 16747

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими
авансами 1130 0 0

з бюджетом 1135 1 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів 1140 0 0

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків 1145 0 0

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 10 36
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 7249 14180
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 7249 14180
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3 10
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 3 10
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 25195 30975
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 37847 43831
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 35000 35000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 227 227
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 3 3
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -156 -111
Неоплачений капітал 1425 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 35074 35119
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0
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Актив Код
рядка

На початок звітного
періоду

На кінець звітного
періоду

1 2 3 4
Пенсійні зобов'язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 2747 5989
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 81 218
резерв незароблених премій 1533 2666 5771
інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 2747 5989
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями 1610 0 0

товари, роботи, послуги 1615 4 2684
розрахунками з бюджетом 1620 17 19
у тому числі з податку на прибуток 1621 15 17
розрахунками зі страхування 1625 0 1
розрахунками з оплати праці 1630 5 11
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
учасниками 1640 0 0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов'язання 1690 0 8
Усього за розділом IІІ 1695 26 2723
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 37847 43831

Керівник Ценгерій Олександр Іванович ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер Циганенко Олена Іванівна ___________________
(підпис)
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Контрольна сума 5BD52FF09E432BF2968FFF06A38F4C85E212FD39

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 4 травня 2020
р.

Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ
ПРОФІ"

за
ЄДРПОУ 37689635

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 р.

Форма №2     Код за ДКУД 1801003

Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 31562 399
Чисті зароблені страхові премії 2010 31562 399
Премії підписані, валова сума 2011 40776 4404
Премії, передані у перестрахування 2012 6115 1343
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 3106 2665
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 7 3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 0 0
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 14800 0
Валовий:
прибуток 2090 16762 399
збиток 2095 0 0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов'язань 2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 -137 -81
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 1 0
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 6331 220
Витрати на збут 2150 0 0
Інші операційні витрати 2180 10312 17
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю 2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності :
прибуток 2190 0 81
збиток 2195 17 0
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 61 1
Інші доходи 2240 60221 11996
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 0 0
Втрати від участі в капіталі 2255 0 0
Інші витрати 2270 60203 11996
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
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Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
прибуток 2290 62 82
збиток 2295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 17 15
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 45 67
збиток 2355 0 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 45 67
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 224 95
Відрахування на соціальні заходи 2510 49 21
Амортизація 2515 52 0
Інші операційні витрати 2520 6006 104
Разом 2550 6331 220
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

Керівник Ценгерій Олександр Іванович ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер Циганенко Олена Іванівна ___________________
(підпис)
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Контрольна сума 5BD52FF09E432BF2968FFF06A38F4C85E212FD39

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 4 травня 2020
р.

Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ
ПРОФІ"

за
ЄДРПОУ 37689635

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

Форма №3     Код за ДКУД 1801004

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
надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 0 0
Надходження від повернення авансів 3020 0 0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках 3025 0 0

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0
Надходження від операційної оренди 3040 0 0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 33784 4216
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 1 0
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 26613 16295
Праці 3105 175 81
Відрахувань на соціальні заходи 3110 48 22
Зобов'язань з податків і зборів 3115 72 47
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 0 0
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість 3117 0 0

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 0 0
Витрачання на оплату авансів 3135 0 0
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 0 0
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 0 0
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 0 0
Інші витрачання 3190 25 9
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 6852 -19035
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 61 0
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Стаття Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці 3235 0 0

Інші надходження 3250 60221 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 60203 0
необоротних активів 3260 0 0
Виплати за деривативами 3270 0 0
Витрачання на надання позик 3275 0 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці 3280 0 0

Інші платежі 3290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 79 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 0 23000
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 0 0
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 0 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 0 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 0 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх
підприємствах 3375 0 0

Інші платежі 3390 0 3525
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6931 0
Залишок коштів на початок року 3405 7249 12
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 14180 7249

Керівник Ценгерій Олександр Іванович ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер Циганенко Олена Іванівна ___________________
(підпис)

Загальний друк https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000612...
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Контрольна сума 5BD52FF09E432BF2968FFF06A38F4C85E212FD39

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 4 травня 2020
р.

Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ
ПРОФІ"

за
ЄДРПОУ 37689635

Звіт про власний капітал
за 2019 рік

Форма №4     Код за ДКУД 1801005

Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Інші
резерви Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на
початок року 4000 35000 0 227 3 -156 0 0 0 35074

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Виправлення
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований
залишок на
початок року

4095 35000 0 227 0 -156 0 0 0 35074

Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період

4100 0 0 0 0 45 0 0 0 45

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені
курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний
дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до
резервного
капіталу

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Загальний друк https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000611...
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Стаття Код
рядка

Зареєстрований
капітал

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток

(непокритий
збиток)

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Інші
резерви Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:
Внески до
капіталу 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Разом змін у
капіталі 4295 0 0 0 0 45 0 0 0 45

Залишок на
кінець року 4300 35000 0 227 3 -109 0 0 0 35119

Керівник Ценгерій Олександр Іванович ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер Циганенко Олена Іванівна ___________________
(підпис)

Загальний друк https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/PrintAllRPTFr?rpt_id=30000000611...
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                                                    ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Товариства з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  
                                                        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 Товариства з додатковою відповідальністю  «Страхова компанія 
«ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (далі¬ «Компанія»)  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  
Товариство з додатковою відпорвідальністю  «Страхова компанія «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  
Юридична адреса:   
 
 
02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19 
Фактична адреса:  02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19 
Дата державної реєстрації  20 квітня 2011 року 
Адреса сторінки  в мережі Інтернет  skphp.com.ua 
 
Банківські реквізити :  п/р 265021477 в АТ «Райффайзен Банк Аваль», МФО 380 805 
п/р26509010397159 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300 023 
п/р 26509743584676 в АБ «УКРГАЗБАНК»,  МФО 320478 
п/р 26508378 в ПАТ «ПУМБ», 334851  
 
Види діяльності згідно  КВЕД : 65.12 
  
Інші види страхування, крім страхування життя 
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Свідоцтво про реєстрацію фінустанови  Реєстраційний № 11102625 
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  37689635 
Сплачений статутний капітал  35 000 тис.грн  
  
Приміщення, у яких здійснюється Товариством обслуговування клієнтів, доступні для осіб з 
інвалідністю та інших мало мобільних груп населення відповідно до державних будівельних 
норм, правил та стандартів, що документально підтверджується фахівцем, який має 
кваліфікаційний сертифікат. 
 
Документи,що підтверджують право на провадження страхової діяльності 
 
№ Серія, № та дата видачі Вид страхування Термін дії ліцензії 
 
1)  Серія АД № 039829, видана Нацкомфінпослуг 15.05.2012 року  добровільного 
страхування  медичних витрат термін дії з 20.10.2011 безстроковий 
2) Серія АД № 039828, видана Нацкомфінпослуг 15.05.2012 року  
 добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) термін 
дії з 20.10.2011 безстроковий 
3) Серія АД № 039827, видана Нацкомфінпослуг 15.05.2012 року 
 добровільне страхування  здоров'я на випадок хвороби  термін дії з 20.10.2011 
безстроковий 
4) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року 
добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)/ термін дії з 07.05.2019 
безстроковий 
5) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року 
добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 
непогашення кредиту). термін дії з 07.05.2019 безстроковий 
6) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року 
добровільне страхування від нещасних випадків. термін дії з 07.05.2019 безстроковий 
7) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року 
добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.термін дії з 
07.05.2019 безстроковий. 
8) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року 
добровільне страхування фінансових ризиків. термін дії з 07.05.2019 безстроковий. 
9) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року 
добровільне страхування залізничного транспорту. термін дії з 07.05.2019 безстроковий 
10) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року 
добровільне страхування сільськогосподарської продукції. термін дії з 07.05.2019 
безстроковий. 
11) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 982 від 30.05.2019 
року добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного 
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та 
багажу (вантажобагажу)) термін дії з 30.05.2019 безстроковий. 
12) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 982 від 30.05.2019 
року добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника)). термін дії з 30.05.2019 безстроковий. 
 
 
 
 
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 
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«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 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 залежатиме 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.  
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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 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 активи, 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; 
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 - 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. 
Фінансові активи від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення, 
установлених пунктом 38 Ліцензійних умов № 913 Товариством в 2019 році не залучались 
 
 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.  
 
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.  
 
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: 
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 кредиторська заборгованість; 
 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 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 
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або розподілу, не нараховуються. 
 
5.4. 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 
невідǁємна частина загальних витрат за орендою протягом періодів дії договорів оренди. 
Компанія не має безвідмовних договорів оренди.  
 
5.5. Резерви за зобов’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.  
 
5.6.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; 
 - 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 нарахування 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.  
 
У ході 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 якими вона має право на 
відшкодування збитків за одним або більше договорів, емітованих Компанією та 
відповідають вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори 
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перестрахування. 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.  
 
5.7. 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, визнається в страхових зобов‘язаннях як технічні 
резерви. 
 
5.8. 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. 
 
5.9. 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. 
 
 
5.10. Зобов`язання за пенсійними програмами  
 
Компанія нараховує та сплачує єдиний соціальний внесок у відповідності до вимог 
законодавства України.  
 
5.11. Зобов`язання за виплатами працівникам 
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 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. 
 
5.12. 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. 
 
 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 оподатковуються : 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. 
 
 
5.13. Операції в іноземній валюті   
 Операції в іноземних валютах  Компанія не проводить та не має  відкритих рахунків у 
банках в іноземних валютах. 
 
5.14. 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: 
 
 – 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;  
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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». 
 
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 у тому 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 збитків, які виникли, але не заявлені 
  
 
Методи розрахунку резервів, які формує страховик 
 
Резерв незароблених премій (UPR) за всіма видами страхування станом на 31.12.2018 року 
розраховується  методом "1/365" - "pro rata temporis", викладеним в розділі III, п.3 



12.05.2020 https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/TextRptFr/30000001134611

https://kis.nfp.gov.ua/CompReport/TextRptFr/30000001134611 11/17

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 на будь-яку дату визначається як сумарне 
значення незароблених страхових премій за кожним договором. 
 
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (incurred but not reported claims reserve - 
IBNR) розраховується методом фіксованого відсотка, викладеним в розділі  V Методики. 
 
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 технічних резервах: 
резерві незароблених премій; 
 
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 "1/365" - "pro rata temporis". При 
розрахунках частки перестраховиків в резерві незароблених премій використовуються частки 
переданих перестраховикам перестрахових платежів у розмірі  100 відсотків перестрахових 
платежів. 
 
 
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 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 на основі 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 
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відображенням переоцінки як прибутку або збитку, визнається у прибутку чи збитку 
поточного року. 
 
РОЗКРИТТЯ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА ІНШІ ПОЯСНЕННЯ 
 
 
 
7. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ  
У тисячах українських гривень                                                   31 
грудня 2019 р. 1 січня 2019 р. 
    
Грошові кошти на поточних банківських рахунках                                 8136   
1099 
Всього грошових коштів та їх еквівалентів                                            
8136      1099 
   
Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення.  
Станом на 31 грудня 2018 року у Компанії було 4 банків-контрагентів. 
 
8. ДЕПОЗИТИ В БАНКАХ 
 
У тисячах українських гривень                                                    31 
грудня 2019 р. 1 січня 2019 р. 
   
Депозити в гривнях                                                                        
14178       6150  
Всього депозитів в банках                                                                 
14178       6150 
  
  
 
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 коштів за 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), 
придбання нерухомості. 
 
 
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                                      
16747             17932 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги                      0   
0 
Дебіторська заборгованість за виданими авансами                                           
0                 11 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                                0   
1 
Дебіторська заборгованість за нарахованими доходами                                0   
0  
Інша поточна дебіторська заборгованість                                            
36                  0 
 
 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. 
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Поточна кредиторська заборгованість за  
розрахунками з бюджетом                                                         17        
16 
Поточна кредиторська заборгованість за  
розрахунками з оплати праці                                                       11      
5 
Поточна кредиторська заборгованість за  
страховою діяльністю                                                                  
2684                             0 
Поточні забезпечення                                                                    
0                                 0 
Інші поточні зобов´язання                                                            8    
0 
_______________________________________________________________________________ 
Всього                                                                                    
2720                                   21 
 11. СТРАХОВІ РЕЗЕРВИ ТА ДОЛЯ ПЕРЕСТРАХОВИКА В СТРАХОВИХ РЕЗЕРВАХ 
 
У тисячах українських гривень                                            31 грудня 
2019 р. 1 січня 2019 р. 
   
Загальні суми   
Резерв незароблених премій                                                            
5771                 2666 
Резерв на покриття збитків                                                           
218                  81 
Всього страхових резервів, загальна сума                                        
5989               2747 
    
   
Частка перестраховика   
Резерв незароблених премій                                                            
(10)                  (3) 
Резерв на покриття збитків                                                           
(0)                  (0) 
Всього частка перестраховика у страхових резервах                             (10) 
(3) 
 
 
12. ПІДПИСАНІ   СТРАХОВІ    ПРЕМІЇ  
 
Загальний обсяг надходження страхових платежів за 2019 рік склав 40 776,10  тис. грн., 
за 2018 рік – 4403,9 тис грн. 
 
Завдяки якісному продукту та ефективній системі врегулювання збитків компанія утримує 
свої позиції в пріоритетах основних постачальників бізнесу (агенти, брокери) та 
контролює прийнятну збитковість та прибутковість портфелю. 
 
 
13. 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" - "pro rata temporis",  викладеним в розділі III, п.3 
Методики і становить 5771 тис. грн. 
 
  При розрахунках резерву незароблених премій на будь-яку дату визначається як сумарне 
значення незароблених страхових премій за кожним договором. 
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 Резерв збитків, які виникли, але не заявлені 
 
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) за всіма видами страхування складає 
на кінець звітного періоду -  218 тис.грн.та розраховується методом фіксованого 
відсотка, викладеним в розділі  V Методики.  
 
14. 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 - 
LiabilityAdequacyTest) (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.  
 
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. 
 
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», а саме: у разі достатнього обсягу даних щодо сплати 
(розвитку) збитків - модифікація ланцюгового методу (Chain Ladder); в іншому випадку - 
метод фіксованого відсотка. до 31.12-фиксированій видсоток  
Згідно з методом Борнхуеттера-Фергюсона, застосування якого передбачено «Методикою 
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж 
страхування життя», величина витрат на врегулювання збитків дорівнює 3% від сукупного 
резерву збитків.  
 
 
15. 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 акта (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. 
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 Протягом 2019 року було здійснено страхових відшкодувань в розмірі 14 799,6 тис.грн. 
 
16. 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 
визначити аспекти безпосередньо пов‘язані із змінами чинного законодавства в галузі 
страхування, оподаткування, тощо. 
 
 
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, 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. 
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Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових ризиків 
(кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. 
Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної 
ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Компанія не вважає 
ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з 
управління цими ризиками. Управління операційними та юридичними ризиками спрямовано на 
забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих 
ризиків до мінімуму. 
Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, 
що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою 
стороною своїх зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Компанії виникає 
кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках. 
Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відбивається в балансовій 
вартості фінансових і страхових активів у балансі. 
Найбільш значна концентрація кредитного ризику Компанії виникає у зв'язку з банківськими 
депозитами та поточними рахунками в банку 
Ринковий ризик. Компанія піддається ринковим ризикам, які виникають у зв'язку з 
відкритими позиціями по процентних ставках, які схильні до впливу загальних і 
специфічних коливань ринку. 
Ризик процентної ставки. Компанія піддається ризику у зв'язку з впливом коливань 
домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. 
Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися 
або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Компанії відсутні офіційно оформлена 
політика і процедури для управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво 
вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим. За станом на кінець кожного 
звітного періоду у Компанії не було фінансових активів зі змінною процентною ставкою або 
процентних зобов'язань. 
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з 
труднощами при виконанні фінансових зобов'язань. Компанія щодня стикається з вимогами 
оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові випадки. 
Компанія має достатньо коштів для виконання більшості перерахованих вимог. Крім того, 
надходження грошових коштів, пов'язані з доходом від страхових премій, також є джерелом 
грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2018 року всі 
фінансові зобов'язання Компанії погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після 
закінчення звітного періоду. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями 
згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін погашення всіх страхових 
активів і зобов'язань Компанії не перевищує одного року. 
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це 
ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшкодування. 
По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок цього 
непередбачуваним. 
Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для 
визначення ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається 
Компанія, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову вартість страхових 
зобов'язань. Це може відбутися в результаті того, що регулярність або розмір виплат 
будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові випадки носять випадковий характер, і 
фактична кількість і сума виплат будуть з року в рік відрізнятися від даних, 
передбачених страховими моделями. 
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менше 
відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель договорів 
страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його підгруп нададуть менший 
вплив на портфель в цілому. 
Компанія контролює страховий ризик шляхом: 
• стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Компанія встановлює 
ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона може відшкодувати, і 
передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної 
компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного 
аналізу пов'язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх 
доходів. 
• укладання відповідних договорів перестрахування. Компанія прагне диверсифікувати 
діяльність з перестрахування, використовуючи договори факультативного перестрахування. 
Крім того, політика Компанії передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по 
окремих страхових продуктах. 
Компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування 
укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику 
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за напрямками страхової діяльності. 
 
 
17. ОЦІНКА ЗДАТНОСТІ КОМПАНІЇ ЗДІЙСНЮВАТИ ДІЯЛЬНІСТЬ НА БЕЗПЕРЕРВНІЙ ОСНОВІ 
 
 Фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Страхова компанія 
«ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  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 ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Страхова компанія «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» 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.  
 
18.  Розкриття інформації про зв’язані сторони 
 
Пов’язаними особами по відношенню до ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" є ТОВ «Альфа Лекс 
ЛТД», як особа, яка володіє значною часткою в ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"; Єрмолова 
Олена В’ячеславівна, як особа, яка володіє часткою ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" та 
водночас є директором та одноосібним власником ТОВ «Альфа Лекс ЛТД»; Ценґерій Олександр 
Іванович, як особа, яка володіє часткою ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ". 
В 2019 році Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і 
послуг між пов’язаними сторонами. Будь яка заборгованість з пов’язаними сторонами в 
балансі Компанії відсутня. Угоди з пов’язаними сторонами Компанією не укладались. 
За рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, не має заборгованості за сумами, що 
підлягають виплаті пов’язаним сторонам. 
 
19.  ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
 
Компанія вважає, що не було подій після звітної дати та до дати затвердження фінансової 
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. 
 
 
 
Директор                                    ЦЕНҐЕРІЙ 
ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ 
 
Головний бухгалтер                                                  ЦИГАНЕНКО ОЛЕНА 
ІВАНІВНА 
 
МП 



                     Свідоцтво про включення до Реєстру
 аудиторських фірм та аудиторів  № 0146 від 26.01.2001р. №98

33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Учасникам та керівним посадовим особам
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ

"ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"

м. Київ 10 квітня 2020 року

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ

"ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ",
код ЄДРПОУ 37689635,

що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при реєстрації
випуску, або випуску та проспекту емісії окремих видів цінних паперів, або звіту про

результати розміщення акцій, станом на 31 грудня  2019 року

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ»



ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ",

станом на 31.12.2019 р. за 2019 р.

Адресат

· Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг 

 
· НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 

 
· Учасникам та Керівництву ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" 

РОЗДІЛ І «ЗВІТ ЩОДО АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ»

ДУМКА

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ», код за ЄДРПОУ
37689635, місцезнаходження: 02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19 (надалі за
текстом «Товариство»), що складається з: Балансу ( Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2019 р.,
Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід),  Звіту про власний капітал,  Звіту про рух
грошових коштів (за прямим методом) за рік,  та приміток до фінансової звітності,  включаючи стислий
виклад значущих облікових політик.

На нашу думку,  за винятком впливу питання,  описаного в розділі «Основа для думки із
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 р., та його фінансові результати і грошові
потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності («МСФЗ»).

Основа для думки із застереженням

У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналізу
якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що подальшою  податковою перевіркою
можуть бути виявлені незначні викривлення.

В Україні відбуваються політичні і економічні зміни, які надавали і можуть продовжувати
впливати на діяльність підприємств, що працюють в даних умовах. Негативні явища, які  відбуваються в
Україні, а саме політична нестабільність, падіння ВВП та високий рівень інфляції, коливання,
погіршення інвестиційного клімату безумовно впливають на діяльність Товариства та його
прибутковість.

Дана  річна фінансова звітність не включає коригування,  які б могли мати місце,  якби
Товариство не в змозі  продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу відповідальність
згідно з цими стандартами викладено в розділі Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності»
нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до Компанії згідно з етичними вимогами, застосовними
в до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих
вимог. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. Ми вважаємо, що
отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої
думки.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за
фінансову звітність



Управлінський персонал ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ», в особі відповідальних
посадових осіб, несе відповідальність, зазначену у параграфі 6 б) МСА 210 "Узгодження умов завдань з
аудиту":

-  за складання і достовірне подання фінансової звітності за 2019  рік,  відповідно до Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з
наступними змінами та доповненнями; Міжнародних стандартів фінансової звітності;

- за складання фінансової звітності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності
Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі – МСФЗ) відповідно до Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 року № 996-XIV з наступними
змінами та доповненнями;

- за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства
або помилки;

-  за наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю,  що підлягала аудиту,  та
іншою інформацією, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з фінансовою
звітністю;

- за невідповідне використання управлінським персоналом припущення про безперервність
діяльності Товариства на основі проведеного фінансового аналізу діяльності Товариства у відповідності
з вимогами МСА № 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до
міжнародних стандартів аудиту».

Відповідальна особа  несе відповідальність  також за:
- початкові залишки на рахунках бухгалтерського обліку;
- правомочність (легітимність, законність) здійснюваних господарських операцій та

господарських фактів;
- доказовість, повноту та юридичну силу первинних облікових документів;
- методологію та організацію бухгалтерського обліку;
- управлінські рішення, договірне забезпечення та іншу адміністративну документацію.
Для проведення аудиторської перевірки за 2019 р., відповідно до Міжнародних стандартів

аудиту МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705
«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора», були надані наступні документи:

1. Баланс (Звіт про фінансовий стан) (Форма № 1) станом на 31.12.2019 року;
2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) (Форма № 2) станом на 31.12.2019

року;
3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом), (Форма № 3) станом на 31.12.2019 року;
4. Звіт про власний капітал (Форма № 4) станом на 31.12.2019 року;
5. Примітки до фінансової звітності за 2019 рік;
6. Звіт про управління;
7. Статутні, реєстраційні документи;
8. Протоколи, накази;
9. Первинні та зведені документи бухгалтерського обліку.
Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва Товариства розрахунків та припущень,

що впливають на суми активів та зобов'язань,  відображених у фінансовій звітності,  а також на суми
доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал
визначає потрібною для того,  щоб забезпечити складання фінансової звітності,  що не містить суттєвих
викривлень внаслідок шахрайства або помилки. При складанні фінансової звітності управлінський
персонал несе відповідальність за оцінку здатності компанії 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 компанію
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. Ті, кого наділено найвищими
повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування компанії.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі

результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Міжнародних стандартів
контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема,



до МСА 700  «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»,  МСА 705
«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з
інших питань у звіті незалежного аудитора»,  МСА 720    «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації в документах,  що містить перевірену аудитором фінансову звітність,  МСА 240
«Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують
нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в
тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів,  які підтверджують суми й розкриття
інформації у фінансових звітах, а також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й
суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ
ПРОФІ», а також оцінку загального подання фінансових звітів. Вибір процедур залежить від судження
аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства
або помилки.

Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність
облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

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 думки щодо
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання.

Перевірка проводилась відповідно до статті 10 Закону України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 року № 2258-VIII з наступними змінами та доповненнями,
РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАЦКОМФІНПОСЛУГ №362 від 25 лютого 2020 року «Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік
суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює НАЦКОМФІНПОСЛУГ», Міжнародних
стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, виданих
Радою з Міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості (РМСАНВ), затверджених в якості
національних стандартів аудиту рішенням АПУ від 26.01.2017 року №338/8  (надалі – МСА), з
урахуванням  інших нормативних актів, що регулюють діяльність учасників Фондового ринку.

Аудиторська перевірка включає оцінку застосованих МСФЗ  та суттєвих попередніх оцінок,
здійснених управлінським персоналом ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ», також оцінку загального
подання фінансових звітів в цілому. Перевіркою не розглядалося питання правильності сплати податків,
зборів, обов’язкових платежів.

Отримані аудиторські докази, на думку аудитора, забезпечують достатню та відповідну основу
для висловлення аудиторської думки.

Нашими цілями є по-перше, але не виключно, отримання обґрунтованої впевненості, що
фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки та
по-друге - випуск звіту аудитора,  що містить нашу думку.  Обґрунтована впевненість є високим рівнем
впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА та Вимог до аудиторського
висновку, що подається до НАЦКОМФІНПОСЛУГ  за РОЗПОРЯДЖЕННЯМ НАЦКОМФІНПОСЛУГ
№362 від 25 лютого 2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформації, яка
стосується аудиту фінансової звітності за 2019 рік суб'єктів господарювання, нагляд за якими здійснює
НАЦКОМФІНПОСЛУГ», завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно 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 продовжити безперервну діяльність суб’єкта перевірки.
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.

 • оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями
інформації,  а також те,  чи показує фінансова звітність операції та події,  що покладені в основу її
складання, так, щоб досягти достовірного відображення. Ми повідомляємо тим, кого наділено
найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві
аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 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.  З переліку всіх питань,  інформація
щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали
найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими
питаннями аудиту.

Інформація щодо узгодження аудиторського звіту з додатковим звітом
Аудиторський звіт щодо річної фінансової звітності ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»

узгоджений із додатковим звітом Товариства, який подано до аудиторського комітету ТДВ «СК
«ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ».

Інформація щодо послуг, заборонених законодавством та про незалежність ключового
партнера з аудиту та суб”єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні
аудиту

ТОВ «НИВА АУДИТ» дотримується обмежень на одночасне надання ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР
ГАРАНТ ПРОФІ» послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності за 2019 рік та неаудиторських
послуг згідно ст.6 Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність».

При проведенні аудиту фінансової звітності ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  ключовий
партнер та суб’єкт аудиторської діяльності є незалежними від Товариства, не брали участь у підготовці
та прийнятті управлінських рішень Товариства.

Інформація про інші надані аудитором або суб’єктом аудиторської діяльності юридичні
особі послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті про управління або у
фінансовій звітності

ТОВ «АФ «НИВА-аудит» не надавалися інші послуги ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»,
крім послуг з обов’язкового аудиту за 2019 рік.

Інформація щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень
Аудит ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» надавався згідно договору про надання послуг з

аудиту фінансової звітності, що полягає у перевірці даних бухгалтерського обліку і показників
фінансової звітності Товариства за 2019  звітний рік з метою висловлення незалежної думки аудитора
про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам стандартів бухгалтерського обліку, міжнародних
стандартів фінансової звітності та іншим законодавчих вимогам.

РОЗДІЛ ІІ «КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ АУДИТУ»

Ключові питання аудиту – це питання, як, на наше професійне судження, були значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядалися в контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо
окремої думки щодо цих питань.

Питання безперервності діяльності, які не є настільки значущими, що повинні були
включені у розділ «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності»

Нами було розглянуто питання, чи існують події або умови, які можуть поставити під
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені
оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати



діяльність згідно до вимог МСА 570  «Безперервність»  та визначено,  що не  існує суттєвої
невизначеності, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під
значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Товариство має намір продовжувати діяльність як небанківська фінансова установа в наданні
інших фінансових послуг.

Фінансова ситуація Товариства станом на 31 грудня 2019 року свідчить про стабільність і
платоспроможність Товариства.

Аналізуючи показники фінансової звітності, можна зробити висновок, що Товариство
фінансово-стійке, має ліквідний баланс, вірогідності банкрутства немає.

За результатами оцінки зібраних аудиторських доказів, не виявлено подій або умов, які
можуть поставити під сумнів припущення про безперервність діяльності товариства протягом 12
місяців.

Аудитори дійшли впевненості у тому, що загроза безперервності діяльності відсутня.

Оцінка активів за справедливою вартості
Справедлива вартість за МСФЗ 13  "Оцінка справедливої вартості"  -  це сума,  на яку можна

обміняти актив під час здійснення угоди на загальних умовах між добре обізнаними, незалежними
сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту
для фінансових активів, що котируються на активному ринку. У відношенні активів і зобов'язань із
взаємно компенсуючим ринковим ризиком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для
визначення справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до
чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий інструмент вважається
котированим на активному ринку, якщо котирування є вільно та регулярно доступними на фондовій
біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні ринкові операції, що
здійснюються на загальних підставах.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів , за якими відсутня
інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються Товариством такі методи оцінки,
як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між
непов'язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування.

Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за справедливою
вартістю.

Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень,
оцінок та припущень,  які впливають на застосування облікових політик,  а також на суми активів,
зобов’язань, доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними
припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за
даних обставин, результати яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та
зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні
керівництвом поточних подій та операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих
оцінок.
Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки та
припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та

не класифіковані як групи вибуття.  Вся діяльність розглядається як діяльність,  що продовжується,
інформація з припиненої діяльності не наводиться.

3) Строки корисного використання довгострокових фінансових активів є предметом судження, що
ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують
використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично
використовує, підтримує робочий стан.

4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної
обліковою політикою.

5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях, що
обліковуються не за справедливою вартістю,  але розкриття справедливої вартості яких вимагається,
містить припущення щодо їхньої справедливої вартості.

6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок
(наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).

7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки.
Час утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань теж є припущенням, на
підставі якого застосовуються відповідні майбутні ставки податку.



8)  Товариством оцінено,  що для тих активів/зобов’язань,  що відображені в балансі як
довгострокові (крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення
відбудеться більш ніж через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу.

9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять
ознак фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.

10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно
варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал.

Таблиця

Класи активів та
зобов’язань,
оцінених за

справедливою
вартістю

Методики оцінювання
Метод оцінки

(ринковий,
дохідний,

витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти та їх
еквіваленти

Первісна та подальша оцінка грошових
коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Первісна оцінка депозиту здійснюється за
його справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює його номінальній вартості.
Подальша оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових потоків

Дохідний
(дисконтування
грошових
потоків)

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
депозитними
договорами

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних паперів як
фінансових активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка зазвичай
дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка боргових
цінних паперів здійснюється за
справедливою вартістю.

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки,
котирування
аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтова ні потоки
грошових коштів

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою вартістю,
яка зазвичай дорівнює ціні операції, в ході
якої був отриманий актив. Подальша оцінка
інструментів капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату оцінки.

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, за
відсутності
визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується
остання балансова
вартість, ціни закриття
біржового торгового
дня

Інвестиційна
нерухомість

Первісна оцінка інвестиційної нерухомості
здійснюється за собівартістю. Подальша
оцінка інвестиційної нерухомості
здійснюється за справедливою вартістю на
дату оцінки

Ринковий,
дохідний,
витратний

Ціни на ринку
нерухомості, дані
оцінки професійних
оцінювачів

Дебіторська
заборгованість

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

Дохідний Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вхідні грошові потоки

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Витратний Контрактні умови,
ймовірність
погашення, очікувані
вихідні грошові потоки

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових
інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому
що: (а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на



припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан,
а також на доходи (витрати) може бути значним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартість.

Аудитор вважає,  що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми,  і
не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо
застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Знецінення активів
Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є

достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих
вхідних даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

Оцінки в основному включають:
- Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство

переглядає балансову вартість необоротних матеріальних активів ( в основному основних засобів) для
визначення ознак знецінення

- Термін корисного використання основних засобів – Товариство визначає строки корисного
використання не рідше ніж 1  раз на рік,  на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються
відхилення від попередніх оцінок,  зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки»

-  Резерв під сумнівну заборгованість –  Товариство  визначає створює чи не створює резерв під
сумнівні борги для покриття можливих збитків

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань,
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного
звітного періоду.

Наявність та оцінка активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях
України

Товариство не має в наявності активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях
України.

Визнання доходу, отриманого від інвестування активів
Доходи від фінансових інвестицій можуть бути отримані: у вигляді відсотків, доходів від

володіння корпоративними правами (дивідендів), від майнових прав у вигляді роялті, за рахунок
зростання вартості інвестицій (експертна оцінка або ринкова вартість перевищує собівартість) та
шляхом участі у капіталі.

Доходи від фінансових інвестицій в більшості випадків визнаються до моменту їх отримання у
вигляді грошових коштів або інших активів. За винятком випадків, передбачених МСФЗ, застосування
методу нарахування всіх видів доходів від фінансових інвестицій є обов’язковим. При цьому МСБО
18 "Визнання доходу", вимагає нарахування всіх таких доходів у визначених періодах щонайменше на
дату балансу.

Дохід від здійснених фінансових інвестицій (якщо він може бути достовірно оцінений та існує
ймовірність надходження економічних вигод, пов’язаних з утриманням інвестиції) визнається та
розподіляється між звітними періодами в такому порядку:

-               відсотки – у тому звітному періоді, до якого вони належать, виходячи з бази
нарахування, ставки відсотка і строку утримання відповідних фінансових інвестицій;

-               дохід від участі у капіталі – визначається на дату балансу на підставі фінансових звітів
дочірніх, спільних та асоційованих підприємств;

-               дивіденди – у періоді прийняття рішення про їх виплату в сумі об’явлення за
вирахуванням податку на дивіденди;

-               дисконт – протягом періоду з моменту придбання фінансових інвестицій до моменту їх
погашення, за методом ефективної ставки відсотка;

-               роялті – за принципом нарахування згідно з економічним змістом відповідної угоди;
-               доходи від зростання вартості – у тому періоді, коли здійснено переоцінку або реалізацію

фінансової інвестиції.
Дохід від фінансових інвестицій за методом участі в капіталі відображається на рахунку 72 “Дохід

від участі в капіталі”, доходи у вигляді дивідендів, відсотків, амортизації дисконту по інвестиціях – на



рахунку 73 “Інші фінансові доходи”, доходи від реалізації фінансових інвестицій – на рахунку 74 “Інші
доходи”.

Аудитор підтверджує, що Товариство вірно здійснює визнання доходу, отриманого від
інвестування відповідно до обраної концептуальної основи.

Опис характерних операцій з пов’язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-
фінансової групи чи іншого об’єднання

Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним контролем або
якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на іншу сторону
при прийнятті фінансових чи операційних рішень. При аналізі кожного випадку відносин, що можуть
являти собою відносини між пов'язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх
юридичній формі.

В даній фінансовій звітності зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість
контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень
іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення
про те які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і
виходячи з характеру стосунків зв'язаними сторін.

Згідно з МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані особи», провідним управлінським
персоналом вважаються особи, які безпосередньо або опосередковано мають повноваження та є
відповідальними за планування, управління та контроль діяльності суб'єкта господарювання, зокрема
будь-який директор (виконавчий або інший) цього суб'єкта господарювання.

У періоді, що перевірявся операцій з пов’язаними особами не проводилися.
Аудитори не виявили операцій з пов’язаними особами, що виходять за рамки основної

діяльності Товариства.

 Наявність судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво впливають на діяльність
У ході звичайної діяльності Товариство залучається до різних судових процесів.
На думку аудитора, зобов'язання, якщо такі виникатимуть в результаті цих процесів, не

матимуть значного негативного впливу на фінансовий стан чи результати майбутніх операцій.
Станом на 31 грудня 2019р. судові позови та справи до Товариства відсутні.

Здійснення істотних операцій з активами
Відповідно до чинного законодавства для аналізу операцій передбачених рекомендаціями

НАЦКОМФІНПОСЛУГ істотною операцією з активами вважається операція,  обсяг якої більше ніж на
10% від загальної величини активів. Аудитором встановлено, що Товариство в період з 01.01.2019 року
по 31.12.2019 року не здійснювало операцій обсяг кожної з яких більше ніж на 10% від загальної
величини активів.

Дебіторська заборгованість за не фінансовими операціями
Аудит даних дебіторської заборгованої Товариства станом на 31.12.2019 р. свідчить, що облік

дебіторської заборгованості, ведеться згідно чинного законодавства України. Облік дебіторської
заборгованості вівся згідно з обраною концептуальною основою. Проведена Товариством
інвентаризація була проведена вірно згідно з чинним законодавством "Положення про інвентаризацію
активів та зобов'язань" від 02.09.2014 року № 879 з наступними змінами та доповненнями. Таким чином
аудитор підтверджує, що станом на 31.12.2019 року дебіторська заборгованість за нефінансовими
операціями складає 36 тис.грн. Зауважень до обліку не виявлено.

Залучення коштів на умовах субординованого боргу
У період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року Товариство не здійснювало залучення коштів на

умовах субординованого боргу.

Наявність прострочених зобов’язань
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені

обліковою політикою Товариства та МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання», МСБО 9 «Фінансові
інструменти», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»). Товариство створює такі
технічні резерви: резерви щорічних відпусток.

Питання облікових оцінок при визначенні суми резервів (резервів на знецінення дебіторської
заборгованості (резерву під можливі кредитні збитки) і застосування управлінським персоналом при
цьому оціночних суджень та припущень, які впливають на величину активів, відображених у звітності,



для Товариства, що здійснює надання фінансових послуг здійснюється на підставі Наказу про облікову
політику та розкрито в Примітках до фінансової звітності. При складанні фінансової звітності за
МСФЗ  Товариство дотримувалося основних принципів складання фінансової звітності: методу
нарахування, безперервності діяльності, зрозумілості, доречності, достовірності, зі ставності,
можливості перевірки, які були розкриті й обґрунтовані у Примітках до фінансової звітності за звітний
період. Керівництво використовує оцінки і припущення, які впливають на відображення в звітності сум
активів і зобов'язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов'язання на дату складання
бухгалтерського балансу. Формування резервів по дебіторській заборгованості не здійснювалося та
прострочені зобов’язання відсутні.

РОЗДІЛ ІІ «ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АУДИТОРА ЩОДО ІНШОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваженнями за річні звітні дані

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне подання річних
звітних даних та іншої інформації, яка міститься окремо від фінансових звітів. Відповідальність
управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю
стосовно підготовки та достовірного представлення таких звітних даних та розшифровок статей
інформації, що наведена, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір
та застосування облікової політики (Наказ №1/-БО від 09.01.2018р.), а також облікових оцінок, які
відповідають обставинам.

Також управлінський персонал відповідає за складання річних звітних даних за рік, з
урахуванням вимог до розкриття інформації, встановлених законодавством про фінансові послуги.

Відповідальність за правильність підготовки вказаної інформації та вступне сальдо по балансу
несуть посадові особи Товариства.

При складані річних звітних даних та іншої інформації, яка міститься окремо від фінансових
звіті управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою
діяльність на безперервній соснові, 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 компанію
чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом
фінансового звітування Товариства та річні звітні дані та іншої інформації,  яка міститься окремо від
фінансових звіті.

Інформація щодо річних звітних даних, яка міститься окремо від фінансових звітів, що
пройшли аудит

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за іншу інформацію - річні звітні
дані, які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг згідно « Порядку надання звітності фінансовими компаніями, фінансовими
установами - юридичними особами публічного права, довірчими товариствами, а також юридичними
особами - суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом не є фінансовими установами,
але мають визначену законами та нормативно-правовими актами Держфінпослуг або Нацкомфінпослуг
можливість надавати послуги з фінансового лізингу», затвердженого розпорядженням Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 26.09.2017 року №3840 зі
змінами.

Інша інформація – річні звітні дані складаються з інформації, яка міститься з квартальних звітних
даних за 2019 рік, а саме :

1) Додаток 6. Інформація фінансової установи
2) Додаток 7. Довідка про обсяг та кількість укладених та виконаних договорів з надання

фінансових послуг
3) Додаток 8. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами

фінансового лізингу
4) Додаток 9. Довідка про укладені та виконані договори факторингу
5) Додаток 10. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами

гарантії
6) Додаток 11. Довідка про обсяги та кількість наданих фінансових послуг за договорами

поруки



7) Додаток 12. Довідка про укладені та виконані договори з надання коштів у позику, в тому
числі і на умовах фінансового кредиту

8) Додаток 14. Інформація щодо структури основного капіталу фінансової установи
9) Додаток 15. Інформація щодо активів фінансової установи
10) Додаток 16. Інформація про великі ризики фінансової установи

Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством у річних звітних
даних, та подається до Національної Комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи засідання Загальних зборів
учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої
інформації».

Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані та, відповідно, ми
не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо іншої
інформації, а саме річних звітних даних Товариства.

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
інформацією (інформацією щодо річних звітних даних) та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими
під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення.

На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що не існує суттєвого викривлення
інформації щодо річних звітних даних та аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності та
викривлень, які необхідно включити до звіту.

РОЗДІЛ ІІІ «ЗВІТ ВІДПОВІДНО З ІНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА
НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ»

Основні відомості про Товариство
Повна назва Товариства ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"
Скорочена назва Товариства ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ"
Організаційно-правова
форма Товариства

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Ознака особи Юридична
Форма власності Приватна
Код за ЄДРПОУ 37689635
Місцезнаходження: 02090, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 19

Дата державної реєстрації 20.04.2011 року
Ліцензії ТДВ "СК "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" здійснює свою

діяльність відповідно до отриманих ліцензій (безстрокових) на
здійснення добровільних та обов’язкових видів страхування,
Національною комісією, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг (надалі - НАЦКОМФІНПОСЛУГ).
Відповідно до вимог чинного законодавства, інформацію щодо
ліцензій,а саме:

• Серії АД № 039829, строк дії з 20.10.2011р. безстроковий –
страхування медичних витрат;

• Серії АД № 039828, строк дії з 20.10.2011р. безстроковий –
медичне страхування (безперервне страхування здоров’я);

• Серії АД № 039827 строк дії з 20.10.2011р. безстроковий –
страхування здоров’я на випадок хвороби;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження №
789 07.05.2019 року добровільне страхування вантажів та вантажу
(вантажобагажу), термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі



Розпорядження № 789 07.05.2019 року добровільне страхування кредитів
(у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту),
термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі
Розпорядження № 789 07.05.2019 року добровільне страхування від
нещасних випадків,, термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі
Розпорядження № 789 07.05.2019 року добровільне страхування від
вогневих ризиків стихійних явищ, термін дії з 07.05.2019 року
безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі
Розпорядження № 789 07.05.2019 року добровільне страхування
фінансових ризиків, термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі
Розпорядження № 789 07.05.2019 року добровільне страхування
залізничного транспорту, термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі
Розпорядження № 789 07.05.2019 року добровільне страхування
сільськогосподарської продукції, термін дії з 07.05.2019 року
безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі
Розпорядження № 982 від  30.05.2019 року добровільне страхування
майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу)) термін дії з 30.05.2019р. безстроковий;

• Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження
№ 982 від  30.05.2019 року добровільне страхування відповідальності
перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)), термін дії з 30.05.2019р. безстроковий

Номер запису в ЄДР 1 065 102 0000 014665
Основні види діяльності
КВЕД:

Код КВЕД 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя

Учасники/Засновник
Товариства

ЄРМОЛОВА ОЛЕНА В'ЯЧЕСЛАВІВНА
Адреса засновника: 07301, Київська обл., Вишгородський район,
місто Вишгород, ВУЛИЦЯ ШОЛУДЕНКА, будинок 6В, квартира
95
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 600.00
ЦЕНҐЕРІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 61096, Харківська обл., місто Харків,
Ленінський район, ВУЛИЦЯ КЛАПЦОВА, будинок 11, квартира
103
Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 600.00
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АЛЬФА ЛЕКС ЛТД"
Код ЄДРПОУ засновника: 41447283
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район,
ВУЛИЦЯ ЗООЛОГІЧНА, будинок 4А, офіс 139



Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 34998800.00

Керівник
головний бухгалтер
кількість працівників

ЦЕНҐЕРІЙ ОЛЕКСАНДР ІВАНОВИЧ – керівник
ЦЕГАНЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА – головний бухгалтер

Дата останніх змін до
Статуту

Протокол №28/12-18 від 28.12.2018 року

                 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» (надалі - Товариство) є юридичною особою, що створене відповідно до
чинного законодавства України без обмеження строку діяльності, має самостійний баланс, круглу
печатку та штампи із своїм найменуванням, фірмові бланки, знаки для товарів та послуг, та інші засоби
візуальної ідентифікації Товариства, має право відкривати поточні, валютні, депозитні та інші рахунки в
банківських установах. Товариство є фінансовою установою відповідно до законодавства України.

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» не має відокремлених підрозділів.

Дані Товариства про наявність рахунка у банку наведені нижче

Таблиця

№
п/п Назва банку № рахунку Валюта Примітки

1 2 3 4 5
1 АТ "АЛЬФА-БАНК" UA203003460000026501020696001 грн. поточний
2 АТ "ПУМБ" UA113348510000000000026508378 грн. поточний
3 ПАТ "УКРГАЗБАНК" UA383204780000026509743584676 грн. поточний

4 ПуАТ "КБ
"АКОРДБАНК" UA463806340000026508113388001 грн. поточний

5 АТ "СБЕРБАНК" UA533206270000026509013076619 грн. поточний

6 ПАТ "РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ" UA613808050000000265021477 грн. поточний

7 АТ "АЛЬФА-БАНК" UA103003460000026512020696001 грн. депозитний
8 АТ "ПУМБ" UA983348510000026512111112068 грн. депозитний
9 АТ "Укрексімбанк" UA303223130000026516000001051 грн. депозитний

10 АТ "СБЕРБАНК" UA543206270000026519000176619 грн. депозитний
11 АТ "ПУМБ" UA403348510000026512111112239 грн. депозитний
12 АТ "Укрексімбанк" UA503223130000026512000001215 грн. депозитний
13 ПАТ "УКРГАЗБАНК" UA493204780000026513000000481 грн. депозитний
14 ПАТ "УКРГАЗБАНК" UA523204780000026512229004366 грн. депозитний
15 АТ "Мегабанк" 300509-UA40000204 грн. ЦП

16 ТОВ "Міжгалузевий
депозитарний центр" 402636-UA40098523 грн. ЦП

17 ПАТ "ПУМБ" 300517-UA40003484 грн. ЦП

Види фінансових послуг, які має право надавати ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» відповідно до
законодавства України:

1) страхування медичних витрат - Серії АД № 039829, строк дії з 20.10.2011р. безстроковий;
2) медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) - Серії АД № 039828, строк дії з

20.10.2011р. безстроковий;
3) страхування здоров’я на випадок хвороби - Серії АД № 039827 строк дії з 20.10.2011р.

безстроковий;



4) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року
добровільне страхування вантажів та вантажу (вантажобагажу), термін дії з 07.05.2019 року
безстроковий;

5) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року
добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення
кредиту), термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

6) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року
добровільне страхування від нещасних випадків,, термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

7) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року
добровільне страхування від вогневих ризиків стихійних явищ, термін дії з 07.05.2019 року
безстроковий;

8) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року
добровільне страхування фінансових ризиків, термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

9) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року
добровільне страхування залізничного транспорту, термін дії з 07.05.2019 року безстроковий;

10) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 789 07.05.2019 року
добровільне страхування сільськогосподарської продукції, термін дії з 07.05.2019 року
безстроковий;

11) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 982 від  30.05.2019 року
добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу)) термін дії з 30.05.2019р. безстроковий;

12) Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 982 від  30.05.2019 року
добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)), термін дії з 30.05.2019р. безстроковий.

Статутний капітал, розкриття інформації щодо його формування, розкриття джерел
походження складових частин власного капіталу

Аудитором зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності
розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  у
всіх суттєвих аспектах.

При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок
(обчислення). Аудитором було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та
аналітичних регістрах обліку статутного капіталу шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів-
ордерів та інших відомостей капіталу Товариства.

Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством.
Формування та зміни статутного капіталу Товариства було проведено таким чином:

 Формування Статутного капіталу станом на 31.12.2017року підтверджено Звітом
незалежного аудитора ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» від 29 березня 2018 року, в якому
визначено наступне: «Формування статутного капіталу здійснювалось Товариством з
дотриманням вимог статей 2, 30 Закону України «Про страхування». Для створення або
збільшення зареєстрованого статутного фонду засновниками та учасниками не залучались
векселі, страхові резерви, а також кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні
кошти та нематеріальні активи. Несплаченого або вилученого капіталу немає».
Станом на 01.01. 2018 року Статутний капітал зазначений в сумі 12 000 000,00 грн. Розподіл
заявлених та фактично сплачених часток статутного капіталу між учасниками ТОВАРИСТВА З



ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ
ПРОФІ» наведено в таблиці:

Таблиця

№ п/п П.І.Б. учасника Частка у статут.
капіталі(%) Сума (грн.)

1 Ізмайлова Інна Володимирівна 9,1 1 090 909 ,10
2 Сасін Георгій Ігорович 9,09 1 090 909 ,09
3 Карташова Тетяна Вікторівна 9,09 1 090 909 ,09
4 Колотова Людмила Володимирівна 9,09 1 090 909 ,09
5 Атрошенков ОлексійСергійович 9,09 1 090 909 ,09
6 Авдєєв Олександр Олександрович 9,09 1 090 909 ,09
7 Нежура Ігор Миколайович 9,09 1 090 909 ,09
8 Винник Ігор Віталійович 9,09 1 090 909 ,09
9 Єрмолова Олена В’ячеславівна 9,09 1 090 909 ,09

10 Немченко Наталя Володимирівна 9,09 1 090 909 ,09

11 Котляревський Антон
Русланович 9,09 1 090 909 ,09

Всього 100 12000000,00

Згідно рішення засновників, затвердженого Протоколом № 23/10-18 від 23.10.2018року
здійснені зміни учасників Товариства, а саме: Ізмайлова Інна Володимирівна, Сасін Георгій
Ігорович, Карташова Тетяна Вікторівна, Колотова Людмила Володимирівна, Атрошенков
Олексій Сергійович, Авдєєв Олександр Олександрович, Нежура Ігор Миколайович, Винник
Ігор Віталійович Єрмолова Олена В’ячеславівна, Немченко Наталя Володимирівна,
Котляревський Антон Русланович відступили свою частку на користь ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «АЛЬФА ЛЕКС ЛТД», код ЕДРПОУ - 41447283.

Згідно рішення засновників, затвердженого Протоколом № 29/10-18 від 29.10.2018 року
збільшено розмір Статутного капіталу на суму 23 000 000,00грн.

Відповідно до Протоколу №28/12-18 загальних зборів учасників ТОВАРИСТВА З
ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ
ПРОФІ» від 28 грудня 2018 року затверджено нову редакцію Статуту. Для забезпечення
діяльності Товариства, за рахунок вкладів його учасників,створено та сформовано Статутний
(складений) капітал в розмірі 35 000 000,00 (тридцять п’ять мільйонів) гривень, 00 копійок, що
становить 100 % Статутного (складеного) капіталу Товариства.

Статутний капітал Товариства  розподілений між учасниками наступним чином:
Таблиця

№ Учасники Розмір частки Відсоткове
значення, %

1 Фізична особа Ценґерій Олександр
Іванович, 2286712832

600,00 (шістсот
гривень 00 копійок) 0,0017

2 Фізична особа Єрмолова Олена
В'ячеславівна, 3021614120

600,00 (шістот
гривень 00 копійок) 0,0017

3

Юридична особа - ТОВ «АЛЬФА
ЛЕКС ЛТД» Код ЄДРПОУ: 41447283,
адреса: 04119, м. Київ,
Шевченківський район, вул.
Зоологічна, буд. 4А, офіс 139.

34 998 800,00
(тридцять чотири

мільйони дев’ятсот
дев’яносто вісім
тисяч вісімсот

гривень 00 копійок)

99,9966

Всього 35000000,00 100,0

Фактично статутний капітал Товариства оплачений виключно грошовими коштами. За
даними виписки з ПуАТ"КБ "АКОРДБАНК", МФО 380634, на поточний рахунок ТДВ
«СК«ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» надійшли кошти для поповнення статутного капіталу від
ТОВ " АЛЬФА ЛЕКС ЛТД ":

- згідно платіжного доручення № 1 від 20.12.2018р. внесена сума 3 197 052,00грн.,



- згідно платіжного доручення № 2 від 20.12.2018р. внесена сума 2 758 920,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 4 від 21.12.2018р. внесена сума 2 896 100,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 3 від 21.12.2018р. внесена сума 3 964 018,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 5 від 22.12.2018р. внесена сума 2 332 200,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 6 від 22.12.2018р. внесена сума 4 730 450,00грн.,
- згідно платіжного доручення № 7 від 26.12.2018р. внесена сума 3 121 260,00грн.,
Заявлений Статутний капітал в розмірі 35 000 000,00 грн. станом на 31.12.2018 року

сформований повністю в сумі 35 000 000,00 грн. Сплачений виключно грошовими коштами у
встановлені законодавством терміни та відповідає Статуту, який зареєстрований в останнє
належним чином у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань 29.12.2018р за № 1 067 028252 96.

Згідно прикінцевих положень Закону України «Про страхування», страховики, які
займаються видами страхування іншими, ніж страхування життя, зобов'язані мати сплачений
статутний капітал у розмірі, визначеному ст.2 та 30 Закону, тобто встановленому у сумі,
еквівалентній 1млн. євро.

Станом на 31.12.2019 року відповідно до Статуту Затвердженого  загальними зборами
Учасників ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» Протоколом № 28/12-18 від 28 грудня 2018 року
розмір Статутного катіталу  складає в розмірі 35 000 000, 00 (тридцять п’ять мільйонів) гривень,
00 копійок, що становить  100% Статутного капіталу Товариства.

Станом на 31.12.2019р. Статутний капітал Товариства  розподілений між учасниками
наступним чином:

Таблиця

№ Учасники Розмір частки Відсоткове
значення, %

1 Фізична особа Ценґерій Олександр
Іванович, 2286712832

600,00 (шістсот
гривень 00 копійок) 0,0017

2 Фізична особа Єрмолова Олена
В'ячеславівна, 3021614120

600,00 (шістот
гривень 00 копійок) 0,0017

3

Юридична особа - ТОВ «АЛЬФА
ЛЕКС ЛТД» Код ЄДРПОУ: 41447283,
адреса: 04119, м. Київ,
Шевченківський район, вул.
Зоологічна, буд. 4А, офіс 139.

34 998 800,00
(тридцять чотири

мільйони дев’ятсот
дев’яносто вісім
тисяч вісімсот

гривень 00 копійок)

99,9966

Всього 35000000,00 100,0

Величина статутного капіталу згідно з установчими документами станом на 31.12.2019р.
наступна:

Зареєстрований статутний капітал – 35 000 тис. грн;
Неоплачений капітал – 0 тис. грн.;
Спачений статутний капітал – 35 000 тис. грн.;
Додатковий капітал – 227 тис.грн.;
Непокритий збиток – 111 тис.грн.
За наданими документами, статутний капітал станом на 31.12.2019 р. відображений в рядку 1400

«Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу Товариства на 31 грудня  2019 року у розмірі 35 000 тис.
грн., сплачено в повному обсязі грошовими коштами, неоплачений капітал відсутній.

Станом на 31.12.2019 року структура фактично здійснених внесків до статутного фонду
(капіталу) ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  представлена нижче у таблиці:

Таблиця

№ з/п Найменування внесків до статутного капіталу
Вартісний
вимірник,

тис.грн.

Частка
нерезидентів у

внесках, %
1 Грошові внески, у тому числі 35 000,00 -
2 дивіденди, спрямовані на збільшення статутного

фонду
- -



3 Майно, у тому числі - -
4 Нерухомість - -
5 цінні папери - -
6 Цінні папери, що випускаються державою - -
7 РАЗОМ 35 000,00 -

Формування та сплату статутного капіталу відображено в бухгалтерському обліку та звітності у
відповідності з діючим законодавством.

В звітному періоді кошти до статутного капіталу не вносилися і відповідно напрямки їх
використання в звітному періоді відсутні.

Грошові кошти, які були внесені в статутний капітал Товариства в попередніх звітних періодах,
були використані на формування технологічно-інформаційного потенціалу Товариства, придбання та
створення професійного обладнання та інформаційних систем, створення потужної інфраструктури
Товариства.

Капітал у дооцінках
В Товаристві капітал у дооцінках не обліковувався і не відображається в рядку 1405 Звіту про

фінансовий стан на 31.12.2019р.

Додатковий капітал
Станом на 31.12.2019р. Товариств має додатковий капітал  у сумі 227 тис.грн.,який

відображений в рядку 1410 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2019р.

Емісійний дохід
В Товаристві емісійний дохід не обліковувався і не відображається в рядку 1411  Звіту про

фінансовий стан на 31.12.2019р.

Резервний капітал
Станом на 31.12.2019р. Товариство має резервний капітал у сумі 3 тис.грн.,який відображений в

рядку 1415 Звіту про фінансовий стан.

Неоплачений та вилучений капітал
В Товаристві вилучений  капітал, неоплачений капітал не обліковувався і не відображається в

рядку 1425, 1430 Звіту про фінансовий стан на 31.12.2019р.

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Станом на 31.12.2019р. Товариство має непокритий збиток у сумі 111 тис.грн., який

відображений в рядку 1420 Звіту про фінансовий стан.

Аудитор висловлює думку, що розкриття інформації щодо обліку власного капіталу відповідає
нормативам, встановленим стандартами бухгалтерського обліку в Україні, власний капітал Товариства
належним чином класифікований, у відповідності до вимог чинного законодавства, достовірно оцінений
та відображений у фінансовій звітності за 2019 рік вірно.

На думку Аудитора, статті балансу справедливо й достовірно відображають інформацію
щодо власного капіталу ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» станом на 31 грудня 2019 року,
відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності.

Вартість чистих активів

На підставі даних балансу ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  станом на 31.12.2019р.
відповідно до вимог провадження фінансової діяльності, аудитором розраховано вартість чистих активів
на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу.

Розрахунок вартості чистих активів ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» станом на 31.12.2019 р.
Таблиця

№п/п Зміст Рядок балансу Сума (тис.грн.)
1 2 3 4

1 Склад активів, які приймаються до розрахунку
1.1 Необоротні активи



Нематеріальні  активи 1000 18
Незавершені капітальні інвестиції 1005 -
Основні засоби (залишкова вартість) 1010 187
Інвестиційна нерухомість 1015 -
Довгострокові фінансові інвестиції,кі обліковуються за
методом участі в капіталі 1030 12 651

Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції 1035 -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 -

Всього 12 856
1.2 Оборотні активи

Запаси 1100 2
Дебіторська заборгованість 1125,1130,1135,

1140,1145, 1155
16 783

Поточні фінансові інвестиції 1160 -
Грошові кошти 1165;1166,1167 14 180
Витрати майбутніх періодів 1170 -
Резервах збитків або резервах належних виплат 1182 -
Резервах незароблених премій (частка перестраховика) 1183 10
Інші оборотні активи 1190 -

Всього 30 975
Разом активи 43 831
2 Зобов’язання, що приймаються до розрахунку
2.1 Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Інші довгострокові зобов’язання 1515 -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1520 -
Стразові резерви 1530 5 989
Резерв збитків або резерв належних виплат 1532 218
Резерв незароблених премій 1533 5 771

 Всього 5 989
3 Поточні зобов’язання і забезпечення
3.1 Короткострокові кредити банків 1600 -

Поточні кредиторська заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями

1610 -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 1615 2 684
Поточні зобов’язання за розрахунками: -
- з бюджетом 1620 19
- зі страхування 1625 1
- з оплати праці 1630 11
-за одержаними авансами 1635 -

- із внутрішніх розрахунків 1645 -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 -
Поточні забезпечення 1660 -
Інші поточні зобов’язання 1690 8

Всього 2 723
Разом зобов’язання 8 712

Визначаємо вартість чистих активів за формулою:
(1.1+1.2)– (2.1+3.1) = (43 831)–(8 712) =35 119 тис. грн
При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість

чистих активів перевищує розмір статутного капіталу ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  на 119
тис. грн (35 119-35 000).

За 2019  рік Товариством отримано доходів у сумі 91  784  тис.  грн,  які складаються з чистих
зароблених страхових премій – 31 562 тис.грн., іншого операційного доходу – 1 тис. грн., інших доходів
– 60 221 тис.грн.,

Витрати Товариства за 2019  рік складаютьз:
Основними складовими витрат є адміністративні витрати – 6 331 тис. грн, фінансових витрат –

0тис.грн, інших операційних витрат – 10 312 тис.грн., витрат на збут – 0 тис. грн., витрати від зміни
вартості витрат –  0  тис.грн.,  чисті понесені збитки –  14  800  тис.грн.,  витрат з податну на прибуток –
0тис.грн., інші витрати – 60 203 тис.грн.



 За результатами фінансово-господарської діяльності 2019 року Товариство має прибуток у сумі
69 тис. грн.

Критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості Товариства

Для проведення аналізу фінансових показників Товариства використано фінансову звітність у
складі:  Баланс (Звіт про фінансовий стан)  станом на 31  грудня 2019  року та Звіт про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) за 2019 рік.

Економічна оцінка фінансового стану Товариства на 01.01.2019 р. та 31.12.2019 р. проводилася
на підставі розрахунків наступних показників достатності, платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій:

Показники фінансового стану Товариства
Показники Норма Станом на

01.01.2018р.
Станом на
31.12.2018р.

1. Показники платоспроможності
1.Коефіцієнт платоспроможності Кп >1 969,04 0
2.Коефіцієнт поточної ліквідності КЛ-1 1,5-2,5 969,04 0
3.Коефіцієнт загальної ліквідності КЛ-2 0,7-0,8 278,81 5,21
4.Коефіцієнт абсолютної (термінової) ліквідності КЛ-3 0,2-0,3 969,04 11,37
5.Коефіцієнт миттєвої ліквідності КЛ-4 >0,2 968,88 11,37

2. Показники фінансової незалежності
1.Коефіцієнт маневреності власних коштів КМ >0,1 0,72 0,88
2.Забезпеченість власним капіталом - >0 1,39 1,13
3.Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом ПП не>1 0 0,08
4.Коефіцієнт фінансової стабільності ПФ >1 12,65 4,03
5.Коефіцієнт фінансової незалежності КН >0,5 0,93 0,80

3. Інші показники фінансового стану
1.Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів КІР 0 0
2.Коефіцієнт покриття інвестицій КАПІ 0,85-0,9 2,99 3,25
3.Коефіцієнт інвестування Кін 0,36 0,36
4.Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні К.рос 0 0
5.Коефіцієнт покриття балансу К п.б. Не<1 2.0 2.0

9.Коефіцієнт фінансового левериджу К.ф.л. Не<1 0,08 0,17
10.Показник заборгованості кредиторам 0 0



Коефіцієнт платоспроможності вимірює фінансовий ризик, тобто ймовірність банкрутства. Високий
коефіцієнт платоспроможності відображає мінімальний фінансовий ризик і хороші можливості для
залучення додаткових коштів з боку.  Якщо підприємство не в змозі виконати зовнішні зобов’язання за
рахунок усіх активів, воно може бути визнане неплатоспроможним.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яка частина боргів Товариства може бути сплачена
негайно.

Коефіцієнт загальної ліквідності характеризує достатність обігових коштів без урахування
матеріальних запасів та затрат для погашення боргів.

Коефіцієнт платоспроможності, показує питому вагу власного капіталу в загальній вартості засобів,
що використовуються Товариством у його діяльності та свідчить про достатній рівень фінансової стійкості, а
також незалежність від зовнішніх джерел фінансування.

Наявність власних коштів позитивно характеризує фінансовий стан Товариства. Вони є коштами, які
Товариство може використовувати на покриття негативних фінансових наслідків реалізації ризиків, що
виникають при провадженні нею професійної діяльності.

Коефіцієнт маневреності власних коштів, що показує яка частина капіталу використовується для
фінансування поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні засоби, а яка – капіталізована.

Коефіцієнт реальної вартості основних і обігових засобів характеризує рівень виробничого
потенціалу підприємства, забезпеченість операційної діяльності засобами виробництва, і відображає
наявність та питому вагу витрат у виробничому потенціалі.

Коефіцієнт покриття балансу характеризує наскільки ліквідні кошти покривають короткострокові
зобов’язання.

Показники заборгованості кредиторам та обіговості дебіторської заборгованості свідчать про
уповільнення розрахунків, що скоріш за все пов’язано із погіршенням економічної ситуації в країні
(проведення операцій тільки після надходження попередньої оплати).

Показник покриття зобов’язань власним капіталом показує співвідношення залучених і власних
коштів Товариства.

Показник фінансової стійкості характеризує відношення власних та прирівняних до них коштів до
сукупних активів Товариства.

Інші показники фінансового стану характеризують діяльність Товариства як достатньо ефективну в
частині покриття інвестицій, використання власних коштів (прибутковість кожної гривні власних коштів), а
також з точки зору окупності прибутком вкладених коштів у майно.

ТДВ «Страхова компанія «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» протягом звітного періоду постійно
контролювала, чи існують події, які можуть поставити під значний сумнів здатність безперервно
продовжувати свою діяльність. Відповідно до вимог Закону України “Про страхування”, фактичний запас
платоспроможності страховика повинен перевищувати розрахунковий рівень нормативного запасу на будь-
яку дату. Станом на 31 грудня 2019 року, Товариство виконує зазначену вище вимогу: перевищення
фактичного запасу платоспроможності (35101 тис. грн) над нормативним запасом платоспроможності
(6789,3 тис. грн.) складає 28 311,7 тис. грн.

На виконання вимог "Положення про обов'язкові критерії та нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика"
Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
від 07 червня 2018 року N 850, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за N
782/32234  сума прийнятних активів ТДВ «Страхова компанія «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» складає 18196
тис. грн., яка повинна бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається, як більша з таких
величин:

З+К;
З+НЗП,
де З (зобов'язання) - величина довгострокових та поточних зобов'язань і забезпечень, що
розраховується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів II  -  IV
пасиву балансу та згідно даним компанії становить розділ ІІ – 5989 тис.грн. + розділ IV- 2723 тис грн.
( 5989+2723=8712 тис.грн.),
НЗП - нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до законодавства та

складає 6789,3 тис.грн
З+НЗП=8712+6789,3=15501,3 тыс.грн.
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К-30 млн.для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя (з 30.06.2019
60% - 18000 тис.грн)

З+К=8712+18000 = 26712тис.грн.
Аудитором встановлено, що Товариство не виконує Норматив платоспроможності та достатності

капіталу – за формулою З +К. ТДВ «Страхова компанія «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» забов‘язуется
виправити цей стан та дотримуватись всіх нормативів.

Аудиторські оцінки

Ризики суттєвого викривлення
  Суттєвими вважаються обставини, які значно впливають на достовірність фінансової звітності

Товариства. Як кількісна характеристика таких обставин виступає рівень суттєвості, тобто граничне
значення перекручувань бухгалтерської звітності, починаючи з якого не можна приймати на її основі
правильні рішення. Попереднє судження може включати оцінки того, що є важливим для розділів балансу,
звіту про прибутки і збитки і звіту про рух грошових коштів, узятих окремо і для фінансових звітів в цілому.

   Ми провели оцінку суттєвості фінансової звітності за 2019 рік та визначили рівень суттєвості
Товариства. Порядок визначення суттєвості регулюється стандартом 320 "Суттєвість при плануванні та
проведенні аудиту».

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті
фінансової звітності». Під шахрайством у визначенні МСА 240 розуміються умисні дії, вчинені особою або
групою осіб як керівного складу, так і рядових працівників економічного суб'єкта, а також третіми особами,
які потягли за собою перекручене подання результативних показників фінансової звітності. До таких дій
МСА 240 відносить: маніпуляції інформацією, фальсифікацію та зміну облікової інформації або документів,
пов'язаних з такою інформацією; незаконне привласнення активів; приховування або невключення певної
інформації як до облікових регістрів,  так і до первинних документів;  відображення в облікових регістрах
неіснуючих операцій; неправильне застосування облікової політики.

При формуванні фінансової звітності виникають помилки тобто ненавмисні перекручування. До
перекручувань МСА 240 відносить: математичні помилки або одруківки в облікових записах, даних
бухгалтерського обліку; ненавмисне пропускання фактів або невірну їх інтерпретацію; неправильне
застосування облікової політики (внаслідок нерозуміння). Шахрайство в обліку, зокрема - бухгалтерському,
може мати місце у будь-яких документах: як у первинних, так і у документах та даних синтетичного,
аналітичного, управлінського, інших видів обліку, даних бухгалтерського балансу (фальсифікація та
приховування), звітності тощо.

Щодо даних фінансової звітності шахрайство ділиться на фальсифікацію та приховування звітності.
Фальсифікація звітності зазвичай буває пов'язана з підміною показників та створенням у такому випадку
оманливої інформації про фінансовий стан підприємства, якісні результати його діяльності.

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння
суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА
315 (переглянутий) «Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта
господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури, необхідні для отримання інформації, яка
використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства.
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу суб’єкта господарювання, які на думку
аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого
викривлення внаслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури,
спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння зовнішніх чинників діяльності суб’єкта
господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування,
облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових
результатів.

У своїй поточній діяльності Товариство наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Загальна
стратегія управління ризиками в ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» визначається Загальними зборами, а
загальне керівництво управлінням ризиків здійснює директор.

     Товариством в звітному періоді протокол запроваджено систему управління ризиками. У
відповідності до якої відбувається класифікація ризиків які можуть відбуватися в діяльності Товариства.

Стратегію та реалізацію запроваджено у відповідності до Вимог до організації і функціонування
системи управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 від 04.02.2014р.

     Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних
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чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити
неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий
ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками
керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки
його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо його пом’якшення.

  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 фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, облігації та
дебіторська заборгованість.

  Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності
контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація щодо їх
спроможності 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 асоційованою 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.
 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 ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків,
зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство 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 майбутні 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,
характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі
подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

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

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

  Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних
із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового
активу.

За результатами 2019 року проведено кількісний і якісний аналіз ризиків. Результати аналізу ризиків
за 2019 рік викладено в:

- Інформації щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування Товариства станом
на 31.12.2019р.;

- Звіті про оцінку адекватності страхових зобов’язань Товариства станом на 31.12.2019р.
Результат проведеного стрес-тестування:
Згідно з результатами проведеного Товариством стрес-тестування річної звітності із розкриттям

інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів жодна зі стресових подій не
чинить суттєвого впливу на платоспроможність страховика. Проведені стрес-тести показують, що тестовані
стресові події не зменшують нетто-активи нижче нормативного запасу платоспроможності, що становить
6789,3 тис.грн.

Величина зміни  нетто-активів по кожній стресовій події не перевищує границі у 3%, щo
приймається компанією як допустима.

Фінансова позиція Товариства дуже стійка до можливого негативного впливу ризиків. Успішне
проходження стрес-тестування свідчить про відсутність потреби у позапланових заходах щодо зменшення
впливу запропонованих вище ризиків. Разом із тим, Товариство на постійній основі здійснює моніторинг
впливу цих та інших ризиків на платоспроможність, вживає профілактичних заходів, які передбачені
Стратегією з управління ризиками.

Результати стрес тестування надаються разом із річною звітністю.
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  Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство
аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а
також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної
діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку за рахунок оптимізації співвідношення
позикових і власних коштів.  Керівництво ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» регулярно переглядає
структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»
вживає заходів для збалансування загальної структури капіталу.

Керівництво Товариства здійснюватиме 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.
           Станом на 31.12.2019 року  власний капітал Товариства становить 35 119 тис.грн.

Протягом усього аудиту ми зберігали професійний скептицизм та не знайшли фактів та тверджень
про шахрайство, які б могли привернути увагу аудиторів. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та
яких дотримувався управлінський персонал Товариства для запобігання й виявлення шахрайства, є
відповідними та ефективними.

Події після звітного періоду
На нашу думку, твердження управлінського персоналу про те, що суттєві події після дати балансу,

які не знайшли відображення у фінансовій звітності, на дату аудиторського звіту (звіту незалежного
аудитора) відсутні – наведено достовірно.

Подією після звітної дати визнається факт господарської діяльності, який надав інформацію про
ситуації на дату фінансових звітів, що можуть потребувати коригувань або про ситуації, що виникли після
дати складання фінансової звітності, які можуть потребувати розкриття або може вплинути на фінансовий
стан, рух грошових коштів або результати діяльності організації і який мав місце в період між звітною датою
і датою підписання бухгалтерської звітності за звітний рік (згідно МСА 560 «Події після звітного періоду»,
МСБО 10  «Події після звітного періоду»,  МСБО 8  «Облікові політики,  зміни в облікових оцінках та
помилки»).

Згідно «Методичних рекомендацій щодо інформації, яка стосується аудиту за 2018 рік суб’єктів
господарювання, нагляд за якими здійснює Нацкомфінпослуг», з метою формування професійного
судження та висловлення думки щодо дотримання Товариством положень законодавчих та
нормативних актів, аудитор здійснив відповідні аудиторські процедури та отримав достатні докази з
наступних питань, зокрема:

Статутом ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» предметом діяльності  визначено вичерпний перелік
видів фінансових послуг для фінансової компанії, які буде надавати заявник з урахуванням вимог
законодавства,  як це і передбачено обов’язковими вимогами Положення про державний реєстр фінансових
установ та встановлення вимог до облікової та реєструючої системи фінансових компаній, затверджених
Розпорядженням Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 28.08.2003  № 41 (у
редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових
послуг 28.11.2013 № 4368).

Інформація щодо сформованих резервів
Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих резервів визначені обліковою

політикою Товариства та дотриманням законодавства (МСФЗ 10 «Дебіторська заборгованість», МСБО 32
«Фінансові інструменти: подання», МСБО 9, МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»).

У ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  проводиться формування і розрахунок страхових резервів
у відповідності до статті 31 Закону України «Про страхування», Розпорядження Держфінпослуг від
17.12.2004р. N 3104 «Про затвердження Методики формування страхових резервів за видами страхування,
іншими, ніж страхування життя», а також вимог  МСФЗ 4 «Страхові контракти».

У звітному році ТДВ «Страхова компанія «ПРЕМ’ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» формує та веде облік
наступних технічних резервів:

- резерв незароблених премій  (UPR) за всіма видами страхування  розраховується  методом
"1/365" - "pro rata temporis";

- резерв збитків,  які виникли,  але не заявлені (incurred  but  not  reported  claims  reserve  -  IBNR)
розраховується із застосуванням математично-статистичних методів аналізу розвитку збитків у
страхуванні, а саме метод Борнхуеттера — Фергюсона.

Сумма резерву незароблених премій премій становить 5771,3 тис.грн; сумма резерву Резерв збитків,
які виникли, але не заявлені становить 217,7 тис.грн.
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Залишки на рахунках у банках - 14 180 тис.грн.
Непрострочена дебіторська заборгованість за укладеними договорами страхування становить

16747тис.грн
За звітний період компанія залучила страхових платежів на суму 40 776,1 тис. грн. в тому чіслі:
 - медичне страхування(безперевне страхування на випадок хворобі)- 30 413,2 тис.грн.
 - страхування фінансових ризиків – 155 тис.грн
- добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 5 тис.грн.
- добровільне страхування залізничного транспорту – 10 202,9 тис.грн.
Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснюється шляхом моделювання майбутніх

грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу діяльності
компанії за попередні 4 років з використанням загальноприйнятих актуарних методів.  Оцінки адекватності
страхових зобов’язань проводиться без залученнням фахівця з актуарної та фінансовоії математики.

Фінансова діяльність ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»,  пов’язана з розміщенням технічних
резервів та їх управлінням, здійснена з дотриманням Положення про обов’язкові критерії та нормативи
достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування,
інших, ніж страхування життя, затвердженими Розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 року №850.

Надання фінансових послуг на підставі договору та внутрішніх правил
На виконання вимог Положення №41 відповідно до Наказу від 23.12.2019р, ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР

ГАРАНТ ПРОФІ»  наявні внутрішні правила (Положення), що регламентують надання фінансовою
установою фінансових та супутніх послуг, що затверджені внутрішніми положеннями по ТДВ «СК
«ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ».

Товариство дотримується затверджених внутрішніх правил надання відповідних фінансових послуг,
які відповідають встановленим до таких правил вимогам статті 7  Закону «Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг» та статей 10, 15, 18, 19 Закону «Про захист прав
споживачів», та укладає договори з надання фінансових послуг виключно відповідно до таких правил з
обов’язковим посиланням на внутрішні правила надання фінансових послуг. Договір відповідає вимогам
статті 6 Закону» Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», та положення
внутрішніх правил надання фінансових послуг фінансовою компанією.

Залучення фінансових активів від фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення
ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» дотримується вимог щодо заборони залучення фінансових

активів від фізичних осіб із зобов’язаннями щодо наступного їх повергнення, установлених п.38 Ліцензійних
умов №913.

Суміщення провадження видів господарської діяльності
ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів

господарської діяльності, установлених п.37 Ліцензійних умов №913, розділом 2 Положення №1515.

Розміщення інформації
Інформація клієнту (споживачу) відповідно до статті 12 Закону «Про фінансові послуги та державне

регулювання ринків фінансових послуг»  та її актуальність розміщена на власному веб-сайті –  (http://_
skphp.com.ua).

Інформація щодо структури інвестиційного портфелю
Склад інвестиційного портфелю ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»

Назва емітента Код ЄДРПОУ Сума , тис грн Форма
інвестування

 (вид ЦП)

Ознаки фіктивності

відсутні
відсутні

Прийняття рішень у разі конфлікту інтересів
У разі конфлікту інтересів ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»  дотримується вимог статті 10

Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо прийняття
рішень.

Відповідність приміщень для доступності
В приміщеннях, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів), є доступність для осіб з

інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і
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стандартів, що документально підтверджуються фахівцем з питань технічного обстеження будівель та
споруд, яким має кваліфікаційний сертифікат.

Інформація про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп
населення розміщена у доступному для візуального сприйняття клієнтом (споживачем).

Наявність технічних умов для надання фінансових послуг
Щодо наявності у фінансової компанії технічних умов (у тому числі приміщень), необхідних для

надання фінансових послуг своїм клієнтам, та забезпечення належного та своєчасного обліку фінансово-
господарських операцій відповідно до законодавства України (у тому числі відповідне програмне
забезпечення, комп’ютерна техніка, комунікаційні засоби тощо), слід зазначити про те, що Товариством
укладено договір оренди нежитлового приміщення (27-12-01 від 27.12.2017р), (приміщення є нежитловими
приміщеннями з обмеженим доступом, обладнані засобами пожежної та охоронної сигналізації), а також
наявне спеціальне технічне обладнання, техніка та комп’ютерної техніки разом з програмним забезпеченням,
що не суперечить чинному законодавству України.

Наявність окремого нежитлового приміщення призначеного для надання фінансових та супутніх
послуг

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» немає в наявності окремих нежитлових приміщень (на правах
користування), призначених для надання фінансових та супутніх послуг (з урахуванням вимог щодо
заборони розташування приміщення Товариства в малих архітектурних формах, тимчасових або
некапітальних спорудах), і спеціальних місць зберігання заставленого майна.

Інформація про відокремлені підрозділи
Зберігання грошових коштів і документів передбачено сейфом для зберігання грошових коштів та

охоронною сигналізацією, Товариство дотримується законодавства щодо готівкових розрахунків,
установлених Постановою НБУ №637 та Постановою НБУ №210.

Служба внутрішнього аудиту

Рішенням Загальних зборів ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» обов’язки внутрішнього аудитора
покладено на  Міщенко Наталія Вікторівна з 28 листопадіа 2018  року (наказ № 2/2  від 28 листопадіа 2018
р.)  підпорядковується Загальним зборам.

            З урахуванням вимог ст. 15-1 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання
ринків фінансових послуг» (Із змінами, внесеними згідно із Законами), затверджено посадову інструкцію
аудитора ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ».  Відповідно до Наказу директора ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР
ГАРАНТ ПРОФІ» № 1/1 від 18.01.2017року затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту
(контролю)  ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ»,  Свою діяльність внутрішній аудитор здійснює на
підставі Статуту, Положення про службу внутрішнього аудиту (контролю), Порядку організації проведення,
оформлення результатів: планових/позапланових аудиторських перевірок фінансово-господарської та
страхової діяльності, перевірок окремих бізнес-процесів внутрішнім аудитором, Посадової інструкції ТДВ
«СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ».  На підставі Плану-графіку проведення аудиторських перевірок
підрозділів Товариства щодо здійснення фінансово-господарської, страхової діяльності, окремих бізнес-
процесів проводяться планові аудиторські перевірки структурних підрозділів Товариства, за результатами
проведених перевірок складаються відповідні акти або звіти, здійснюється постійний контроль, моніторинг
за виконанням рекомендацій, які зазначаються в звітах/актах про перевірку, тощо.
       Протягом 2019 року здійснювався внутрішній аудит Товариства у відповідності до затвердженого
річного плану роботи та графіку внутрішнього аудиту. Метою внутрішньої перевірки було надання
Ревізійній комісії і Виконавчому органу товариства незалежної і об'єктивної інформації для забезпечення
ефективного управління товариством.

Інформація про облікові та реєструючи системи
Облікова та реєструючи система Товариства ведеться в електронному вигляді шляхом використання

відповідного програмного забезпечення, що забезпечує облік споживачів послуг фінансової компанії та
здійснює реєстрацію їх операцій. Обліково-реєструюча система в повній мірі відповідає вимогам
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, та іншими нормативно правовим
актам України.

Товариством враховано вимоги стосовно відповідності керівника і головного бухгалтера Професійним
вимогам до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ, затверджене розпорядженням
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Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 13.07.2004 №1590, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 02.08.2004 за N 955/9554 (за виключенням чергових підвищень кваліфікації).

Бухгалтерський облік діяльності Товариства ведеться в програмі «1С:Підприємство 8.3», яка
удосконалена до специфіки сфери діяльності Товариства.

Інформація про грошові кошти
В Товаристві немає в наявності готівкових грошових коштів.

Оцінка справедливої вартості активів та зобов’язань Товариства
Оцінка вартості активів Товариства здійснена у відповідності з вимогами МСФЗ за справедливою

вартістю.
Підготовка фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від керівництва формування суджень, оцінок

та припущень, які впливають на застосування облікових політик, а також на суми активів, зобов’язань,
доходів та витрат, відображених у фінансовій звітності. Оцінки та пов’язані з ними припущення ґрунтуються
на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних обставин, результати
яких формують основу суджень стосовно балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з
інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на найкращому розумінні керівництвом поточних подій та
операцій, фактичні результати можуть суттєво відрізнятися від цих оцінок.

Товариство застосовує методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та для яких є достатньо
даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих вхідних даних та
мінімізуючи використання закритих вхідних даних.

Оцінки в основному включають:
- Знецінення основних засобів відповідно до МСФЗ 36 «Знецінення активів» - Товариство переглядає

балансову вартість необоротних матеріальних активів ( в основному основних засобів) для визначення ознак
знецінення

- Термін корисного використання основних засобів – Товариство визначає строки корисного
використання не рідше ніж 1 раз на рік, на кінець кожного фінансового року та якщо очікуються відхилення
від попередніх оцінок,  зміни враховуються як зміни в облікових оцінках згідно з МСБО 8  «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки»

- Резерв під сумнівну заборгованість – Товариство  визначає створює чи не створює резерв під сумнівні
борги для покриття можливих збитків

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто
такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного
періоду. Під час підготовки цієї фінансової звітності керівництвом було зроблено наступні судження, оцінки
та припущення:

1) Товариство продовжуватиме свою діяльність на підставі принципу безперервності.
2) Жодний компонент бізнесу та/або група активів чи окремі активи не передбачені на продаж та не

класифіковані як групи вибуття. Вся діяльність розглядається як діяльність, що продовжується, інформація з
припиненої діяльності не наводиться.

3) Строки корисного використання довгострокових фінансових активів є предметом судження, що
ґрунтується на досвіді використання подібних активів; цілком зношені активи продовжують
використовуватися та не можуть бути списаними з балансу, так як Товариство їх фактично використовує,
підтримує робочий стан.

4) Резерви щорічних відпусток містять оціночні значення відповідно до методології, визначеної
обліковою політикою.

5) Оцінка приблизної справедливої вартості по фінансових активах та зобов’язаннях, що
обліковуються не за справедливою вартістю, але розкриття справедливої вартості яких вимагається, містить
припущення щодо їхньої справедливої вартості.

6) Облік фінансових активів в частині зменшення корисності містить ряд припущень та оцінок
(наявність чи відсутність ознак знецінення, майбутні грошові потоки тощо).

7) Відстрочений податковий актив визнається в тій мірі, в якій існує ймовірність наявності
оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути використані тимчасові різниці і податкові збитки. Час
утилізації/погашення відстрочених податкових активів та зобов’язань теж є припущенням, на підставі якого
застосовуються відповідні майбутні ставки податку.

8) Товариством оцінено, що для тих активів/зобов’язань, що відображені в балансі як довгострокові
(крім відстрочених податків), на відміну від поточних, відшкодування/погашення відбудеться більш ніж
через дванадцять місяців (або операційного циклу) з дати балансу.

9) Товариством оцінено, що всі договори оренди, по яких воно виступає стороною, не містять ознак
фінансової оренди та повинні класифікуватися як операційна оренда.
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10) Аналіз чутливості та інші аналізи щодо управління ризиками містять припущення стосовно
варіювання чинників та їхнього впливу на активи, зобов’язання, сукупних дохід та капітал.

Аудитор вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових
інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
(а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних
особливостей операцій; та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а
також на доходи (витрати) може бути значним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив
на передбачувану справедливу вартість.

Аудитор вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не
вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування
справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності.

Інформація про відповідність політики перестрахування та здійснення обов’язкового
страхування

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» дотримується політики відповідності перестрахування
встановленим законодавчим вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих
видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію.

Дотримання 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
укладення договорів   перестрахування із страховиками (перестраховиками) нерезидентами у відповідності
до Порядку та вимог щодо здійснення перестрахування у страховика (перестраховика) нерезидента,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.02.2004 № 124;

Частка перестраховиків у резервах незароблених премій на кінець 2019року складає  9,6 тис. грн.
Вхідне перестрахування здійснюється у відповідності до діючих ліцензій на провадження страхової

діяльності з урахуванням нормативу власного утримання за кожним об’єктом страхування, що становить
10% від розміру сплаченого статутного капіталу та сформованих страхових резервів.  Відповідність політики
перестрахування відповідає встановленим законодавчим вимогам.

Максимальна страхова сума  за окремим предметом у договорах страхування, укладених Товариством
з січня по грудень  2019 року, склала 4750 тис.грн.,  в зв’язку з цим ризики   передавались в перестрахування.
Протягом 2019 року частки страхових платежів, належні перестраховикам  складають  11790,2тис.грн, в
тому числі:

-  перестраховикам-резидентам, сума платежів складає  11790,2  тис. грн.

Інформація щодо ведення персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування
життя

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» не має ліцензії на страхування життя і відповідно не заключає
договори страхування життя.

Інформація щодо належного та повного формування та обліку резерву заявлених, але не
виплачених збитків

Резерв заявлених, але не виплачених збитків в ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» за звітній період
не формувався.

Інформація щодо обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» не має ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.

Інформація щодо обов’язкового страхування цивільної відповідальності оператора установки за
ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту

ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» не має ліцензії на обов’язкове страхування цивільної
відповідальності оператора установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного
інциденту.

На думку аудитора, в ТДВ «СК «ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ» загалом дотримуються вимог
законодавчих та нормативних актів Нацкомфінпослуг.
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Основні відомості про аудиторську компанію:
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ФОРМІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Скорочена назва підприємства АФ "Н-АУДИТ" ТОВ
Ознака особи Юридична
Код за ЄДРПОУ 21095329
Юридична адреса 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ

ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Адреса фактичного місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ

ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1
Свідоцтво  про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

№ 0146 від 26.01.2001 року № 98

Свідоцтво  про включення до Реєстру
аудиторських фірм та аудиторів

Свідоцтво  про відповідність системи контролю
якості № 0575 Рішення АПУ №319/4 від
24.12.2015 видане Аудиторською Палатою
України

Відповідність реєстру аудиторів, що мають
право здійснювати аудит проф. учасників
фондового ринку

включено до реєстру «Суб’єкти аудиторської
діяльності, які мають право проводити
обов’язковий аудит фінансової звітності
підприємств, що становлять суспільний інтерес»

Місцезнаходження 33028, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
ЛЕРМОНТОВА, будинок 5А, квартира 1

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:

Договір на проведення аудиту № 27/01-10

Дата початку та дата закінчення проведення аудиту З 13.03.2020 року  по 10.04.2020 року

Дата складання аудиторського висновку 10 квітня 2020 року

10 квітня 2020 року
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