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

Підприємство
Товариство з додатковою відповідальністю 
«Страхова Компанія «Гарант і Я» за ЄДРПОУ 37317151

Територія Україна за КОАТУУ 4610136300
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з додатковою відповідальністю за КОПФГ  
Вид економічної діяльності інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників1 12
Адреса, телефон Україна, 79022, м. Львів, вул. Городоцька, 174, (032) 232 4224
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 V

Б А Л А Н С   (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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 I. Необоротні  активи  

Нематеріальні активи: 1000 37 37
первiсна вартiсть 1001 37 37
накопичена амортизація 1002 - -

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби: 1010 486 378

первiсна вартiсть 1011 632 643
знос 1012 146 265

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 1030 - -

інші фінансові інвестиції 1035 21 291 20 959
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 1065 - -

Iншi необоротнi активи 1090 - -
Усього за роздiлом І 1095 21 814 21 374
II. Оборотні активи  

Запаси 1100 - -
Виробничі запаси 1101 - -
Незавершене виробництво 1102 - -
Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, ро-
боти, послуги 1125 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 - -
у тому числі з податку на прибуток 1136 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нара-
хованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 94 15
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 14 814 14 625

Готівка 1166 - -
Рахунки в банках 1167 8 014 2 825

Б А Л А Н С   (Продовження)
1 2 3 4

Витрати майбутніх періодів 1170 5 1
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 496 600
у тому числі в:

резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 496 600
інших страхових резервах 1184 - -

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за роздiлом II 1195 15 409 15 241
III.  Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 1200 - -

БАЛАНС 1300 37 223 36 615
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I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12 000 12 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 1 1
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 16 426 16 479
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -

Усього за роздiлом I 1495 28 427 28 480
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 57 82
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 6 546 7 303
у тому числі:

резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 182 1 523
резерв незароблених премій 1533 6 364 5 780
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -

Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -

Усього за роздiлом IІ 1595 6 603 7 385
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  

Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов’язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 12 179
розрахунками з бюджетом 1620 2 181 570
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Б А Л А Н С   (Продовження)
1 2 3 4

у тому числі з податку на прибуток 1621 2 181 570
розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 - -

Поточні забезпечення 1660 - -
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов’язання 1690 - 1

Усього за роздiлом IІІ 1695 2 193 750
ІV.  Зобов’язання, пов’язані з необоротними акти-

вами, утримуваними для продажу, та групами 
вибуття

1700 - -

V.  Чиста вартість активів недержавного 
пенсійного фонду 1800 - -

БАЛАНС 1900 37 223 36 615
1  Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, 

що реалізує державну політику у сфері статистики.

ТДВ «СК «Гарант і Я» 

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

Підприємство
Товариство з додатковою відпо-
відальністю «Страхова Компанія 

«Гарант і Я»
за ЄДРПОУ 37317151

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 12 427 14 503

Чисті зароблені страхові премії 2010 12 427 14 503
Премії підписані, валова сума 2011 13 291 17 136
Премії, передані у перестрахування 2012 1 553 1254
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 (585) 1564
Зміна частки перестраховиків у резерві незаро-
блених премій 2014 104 185
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 (25) (21)

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 7398 4302
Валовий:

прибуток 2090 5 004 10 180
збиток 2095 ( - ) ( - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгостроко-
вих зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових ре-
зервів 2110 - -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 1 731 3 015
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Дохід від використання коштів, вивільнених від 
оподаткування 2123 - -

Адміністративні витрати 2130 (1357) (945)
Витрати на збут 2150 (3979) (3193)
Інші операційні витрати 2180 (1368) (459)
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюють-
ся за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних ак-
тивів і сільськогосподарської продукції 2182 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 2190 31 8 598
збиток 2195 ( - ) ( - )

Дохід від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 925 768
Інші доходи 2240 - -
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( - ) (35)
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 (332) ( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на моне-
тарні статті 2275 - -

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 624 9 331

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (571) (2191)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності піс-
ля оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
прибуток 2350 53 7 140
збиток 2355 ( - ) ( - )

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукуп-
ним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 53 7 140

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 14 482
Витрати на оплату праці 2505 821 542
Відрахування на соціальні заходи 2510 174 116
Амортизація 2515 124 96
Інші операційні витрати 2520 5 596 3 382
Разом 2550 6 729 4 618

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попереднього 
року

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

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

Підприємство
Товариство з додатковою відпо-
відальністю «Страхова Компанія 

«Гарант і Я»
за ЄДРПОУ 37317151

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття
Код 
ряд-
ка

За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 

попередньо-
го року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 - -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками ко-
штів на поточних рахунках 3025 50 126

Надходження від боржників неустойки (штра-
фів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 - -
Надходження від отримання роялті, автор-
ських винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 15 049 17 385
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 (3602) (4148)
Праці 3105 (853) (603)

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№16/20184



ТДВ «СК «Гарант і Я» 

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

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова Компанія «Гарант і Я» за ЄДРПОУ 37317151

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 рік

Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття
Код 
ряд-
ка 

Зареєстрова-
ний (пайовий) 

капітал 
Капітал у 
дооцінках

Додатковий 
капітал

Резервний 
капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал
Вилучений 

капітал Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 12 000 - - 1 16 426 - - 28 427
Коригування:
Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -
Виправлення помилок 4010 - - - - - - - -
Інші зміни 4090 - - - - - - - -

Скоригований залишок на початок року 4095 12 000 - - 1 16 426 - - 28 427
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 53 - - 53
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -
 Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу 4205 - - - - - - - -

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -
Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створення спеці-
альних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на матеріальне за-
охочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:
Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -
Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

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

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - -
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - - 53 - - 53
Залишок на кінець року 4300 12 000 - - 1 16 479 - - 28 480

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Відрахувань на соціальні заходи 3110 (187) (160)
Зобов’язань з податків і зборів 3115 (2354) (264)
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 (2181) (149)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 ( - ) ( - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших по-
датків і зборів 3118 ( - ) (115)

Витрачання на оплату авансів 3135 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страхо-
вими контрактами 3150 (9156) (4302)

Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 ( - ) ( - )

Інші витрачання 3190 ( - ) (35)
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 (1053) 7 999

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

фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -

Надходження від отриманих:
відсотків 3215 875 642
дивідендів 3220 - -

Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 - -
Витрачання  на придбання:

фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 (11) (532)

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( - ) ( - )

Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 864 110

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -

Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:

Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик  3350 ( - ) ( - )
Сплату дивідендів 3355 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінан-
сової оренди 3365 ( - ) ( - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві 3370 ( - ) ( - )

Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 ( - ) ( - )

Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 (189) 8 109
Залишок коштів на початок року 3405 14 814 6 705
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 14 625 14 814
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2017 РІК
1. Загальна інформація.
Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Гарант і Я» 
(далі – Товариство) створене 05.10.2010 року .
Метою діяльності Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг 

з усіх видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та 
здійснення фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та Стату-
том Товариства.

Предметом безпосередньої діяльності Товариства є проведення страхування, 
перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, 
розміщенням страхових резервів та їх управлінням.

Товариство здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та 
перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала 
ліцензії. На 31.12.2017 року Товариство має 5 страхових ліцензій. 

У 2017 році припинення окремих видів операцій страхування не було.
Товариство внесено до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій 

та установ за № 10701020000041407. 
Форма власності – приватна. 
Юридична та фактична адреса Товариства – 79022, Україна, м. Львів, вул. Го-

родоцька,174.
Структурних підрозділів Товариство не має. 
Податок на прибуток Товариство сплачує за місцем реєстрації в ЗАЛІЗНИЧНУ 

ОБ’ЄДНАНУ ДЕРЖАВНУ ПОДАТКОВУ ІНСПЕКЦІЮ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДФС У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ.

Товариство зареєстроване та знаходиться на обліку в місцевих органах дер-
жавної податкової служби як платник окремих видів податків за місцезнаходжен-
ням (податок з доходів фізичних осіб). 

Вищим органом управління Товариства є Загальні Збори учасників Товариства.
Виконавчим органом Товариства є Дирекція,яку очолює директор.
Діяльність Товариства тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик 

Товариства визначає як вірогідність або загрозу втрати частини доходу або поне-
сення додаткових витрат в результаті страхової та фінансової діяльності.

У процесі своєї діяльності Товариство здійснює управління такими основними 
ризиками:

 � ризиками страхової діяльності;
 � операційними ризиками;
 � фінансовими ризиками;
 � стратегічними ризиками;
 � іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками.

Товариство будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відпо-
відно до вимог діючого законодавства та міжнародних стандартів.

Середньооблікова чисельність станом на 31 грудня 2017 року складає 12 осіб. 

2. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої 
діяльності Товариства та Концептуальна основа складання фінансової 
звітності за 2017 р. 

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності 
забезпечується в Товаристві бухгалтерською службою, кількісний склад якої ви-
значається штатним розписом.

Концептуальною основою складання фінансової звітності за 2017 р. є Між-
народні стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ), що відповідає вимогам 
ст.12 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

Фінансова звітність Товариства за 2017 р. складена на основі МСБО 1 «Подан-
ня фінансових звітів» за формами фінансової звітності, які затверджені Наказом 
МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №73 від 07.02.2013 «Про затвердження 2 На-
ціонального положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» та зареєстровані в 
Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868. 

Фінансова звітність Товариства за 2017 р. була підготовлена, виходячи з припу-
щення безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашен-
ня зобов’язань в ході звичайної господарської діяльності. При складанні фінансо-
вої звітності за МСФЗ в 2017р. Товариство дотримувалося принципів складання 
фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової 
звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а саме: 

 � методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в 
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

 � безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припу-
щення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в досяж-
ному майбутньому); 

 � зрозумілості; 
 � доречності (суттєвості);
 � достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, ней-

тральність, обачність, повнота);
 � зі ставності;
 � можливості перевірки, тощо. 

Фінансова звітність Товариства за 2017 р. була підготовлена, виходячи з при-
пущення безперервної діяльності, що передбачає використання активів та пога-
шення зобов’язань в ході звичайної господарської діяльності. 

Фінансова звітність Товариства за 2017 р. є складеною у повній відповідності 
з МСФЗ, при цьому принцип зі ставності шляхом надання порівняльної інформації 
реалізований Товариством наступним чином:

 � При складанні Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2017 року, 
Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2017 р. та Звіту про 
рух грошових коштів за 2017 р. Товариством надається порівняльна інформація за 
2017 рік, яка була надана при складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2016 рік; 

 � При складанні Звіту про власний капітал за 2017р. Товариством надається ін-
формація щодо розміру власного капіталу станом на початок 2017 р. , та додатково 
надається Звіт про власний капітал за 2017 р.( на виконання вимог п.10 розділу II 
Наказу МФУ № 73 від 07.02.2013 р).

 � При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за 2017 р. Товариство за-
стосовує МСФЗ, що чинні на 31.12.2017 р. та які офіційно оприлюднені на веб 
- сайті МФУ.

3. Дотримання принципів та незмінність облікової політики. 
Протягом 2017 року Товариство дотримувалось наступних принципів діяльнос-

ті та складання фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, 
історичної собівартості, нарахування та відповідності доходів і витрат, повного ви-
світлення, послідовності, обачності та єдиного грошового вимірника.

4. Основні принципи бухгалтерського обліку. 
Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодав-

ства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», 

Положень (стандартів) бухгалтерського обліку з урахуванням МСФЗ, Статуту То-
вариства, Облікової політики та інших внутрішніх нормативних документів Това-
риства. 

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів орга-
нізації бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впли-
вають на фінансовий стан Товариства. Облікова політика базується на чинному 
законодавстві України, нормативних документах Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг та рішеннях керівництва Товариства.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у націо-
нальній грошовій одиниці України – гривнях. 

Фінансова звітність надається за 2017 рік, складається в тисячах гривень.
Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація 

активів і зобов’язань Товариства, що обліковуються на балансі. Результати інвен-
таризації відображені на балансі Товариства, складеному станом на 31.12.2017 р.

4.1. Оцінка статей балансу.
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і 

пасиви Товариства оприбутковуються та обліковуються за:
 � вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартіс-

тю: активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм 
компенсації; зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі 
зобов’язання або сумою коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для по-
гашення зобов’язань у процесі звичайної господарської діяльності;

 � справедливою (ринковою) вартістю: активи - за сумою, яку необхідно було б 
сплатити для придбання (обміну) таких активів; зобов’язання – за сумою, якою 
може бути погашене таке зобов’язання в результаті операції між обізнаними, за-
цікавленими та незалежними сторонами; вираз «обізнані, зацікавлені та незалежні 
сторони» означає наявність добре поінформованого покупця, який має бажання 
купити, і добре поінформованого продавця, що має бажання продати, які є неза-
лежними та діють у власних інтересах; приведення вартості активів у відповідність 
зі справедливою здійснюється шляхом їх переоцінки та класифікації на предмет 
зменшення корисності;

 � амортизованою собівартістю - вартістю, за якою оцінюються фінансовий ак-
тив, фінансове зобов’язання, і яка складається із собівартості придбання (виник-
нення), збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-якої різниці 
між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням 
ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок 
зменшення корисності. 

Окрім вказаних, в обліковій політиці Товариства залежно від характеру та зміс-
ту завдань різних складових облікової системи використовуються інші види оцінки 
окремих груп активів і зобов’язань.

Активи і зобов’язання Товариства оцінюються так, щоб створені під них ре-
зерви та вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових 
ризиків на майбутні звітні періоди.

4.2. Основні засоби.
Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 «Осно-

вні засоби», яка полягає в наступному: 
 � Після первісного визнання об’єкт основних засобів обліковується за його со-

бівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від 
знецінення, визнаних згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».

Станом на 31.12.2016 року на балансі Компанії відображені наступні основні 
засоби вартістю:
Назва ОЗ Первісна вартість Знос Залишкова вартість
Інші ОЗ 643 265 378
Всього 643 265 378

4.3. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає в фінансовій звіт-

ності згідно МСБО 38 «Нематеріальні активи». Первісна вартість нематеріальних 
активів на 31.12.2017 року складає 37 тис. грн.

Одиницею обліку є окремий об’єкт нематеріальних активів.
Амортизація окремого об’єкта нематеріальних активів розраховується із за-

стосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку корисного використання 
об’єкта.

Строк корисного використання об’єкта визначається, виходячи із юридичних 
прав Компанії на актив, та відображається в актах (протоколах) постійно діючої 
інвентаризаційної комісії. 

Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими. Вони не амор-
тизуються, але аналізуються в кожному звітному періоді на наявність підстав для 
оцінки таких активів як безстрокових. 

4.4. Грошові кошти та їх еквіваленти. 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у 

банках, грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції зі строком 
розміщення не більше трьох місяців.

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю. 
Грошові кошти та їх еквіваленти складають 14 625 тис. грн. в тому числі:

 � на поточних рахунках – 2 825 тис. грн.;
 � на депозитних рахунках – 11 800 тис. грн.

Не грошові операції за фінансовою та інвестиційною діяльністю товариства не 
відбувались. Операцій з продажу та придбань майнових комплексів у 2017 році 
не було.

4.5. Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю включає:

 � дебіторську заборгованість за договорами страхування (перестрахування);
 � дебіторську заборгованість перестраховиків за страховими виплатами;
 � дебіторську заборгованість щодо комісійної винагороди перестраховиків;
 � дебіторську заборгованість третіх осіб за заподіяні збитки (регрес). 

Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визнаєть-
ся на дату початку дії договорів страхування (перестрахування) та є заборгованіс-
тю страхувальників (перестрахувальників) по сплаті страхових премій відповідно 
до договору на звітну дату. Дебіторська заборгованість страхувальників (перестра-
хувальників) визначається по кожному договору страхування (перестрахування).

Дебіторська заборгованість перестраховиків за виплатами страхового відшко-
дування визнається в момент визнання кредиторської заборгованості Товариства 
за виплатами страхового відшкодування та оцінюється відповідно до умов догово-
ру перестрахування.

Дебіторська заборгованість третіх осіб за заподіяні збитки (регрес) визнається 
на дату врегулювання регресних вимог. 
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Відображення врегульованих регресних вимог в бухгалтерському обліку здій-
снюється по кожній страховій виплаті.

Дебіторська заборгованість відображається в бухгалтерському обліку у розрізі 
таких складових: номінальної вартості та резервів сумнівних боргів. 

Інша дебіторська заборгованість включає:
 � дебіторську заборгованість працівників та інших осіб;
 � дебіторську заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг, якщо формою 

розрахунку є попередня оплата;
 � іншу дебіторську заборгованість.

Після первісного визнання за номінальною вартістю дебіторська заборгова-
ність на дату балансу відображається за чистою реалізаційною вартістю (номі-
нальна вартість мінус резерв сумнівних боргів).

Для визначення чистої реалізаційної вартості Компанія обчислює величину 
резерву сумнівних боргів на основі класифікації дебіторської заборгованості за 
термінами її непогашення.

Склад та суми дебіторської заборгованості, відображені у балансі:
 � рядок 1155 “Інша дебіторська заборгованість” – 15 тис. грн., з яких:
 � Інша заборгованість за товари і послуги – 15 тис. грн.

4.6. Запаси.
Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються Товариством для 

споживання у процесі здійснення діяльності (виконання робіт, надання послуг), а 
також для забезпечення адміністративних (управлінських) потреб. Запаси визна-
ються активом, якщо є ймовірність отримання в майбутньому економічної вигоди, 
пов’язаної з їх використанням, а вартість запасів може бути достовірно визначена. 

Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:
 � господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення 

діяльності Товариства, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів);
 � малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються 

Товариством не більше одного року (незалежно від їх вартості).
У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні 

рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первіс-
ною вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, по-
датки, збори та інші обов’язкові платежі.

Запаси господарських матеріалів враховуються в бухгалтерському обліку по 
первісній вартості і переоцінці не підлягають.

Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Товаристві проводиться у від-
повідності з вимогами чинної нормативно- законодавчої бази України.

При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Товаристві використо-
вуються метод FIFO – «перше надходження-перший видаток».

Товариство використовує:
 � бланки суворого обліку, необхідні для надання послуг зі страхування (страхові 

поліси суворої звітності тощо);
 � бланки суворого обліку, необхідні для здійснення господарських операцій (чеко-

ві книжки, трудові книжки та вкладиші до них, ліцензії тощо). 
Придбані бланки суворого обліку оприбутковуються в умовній оцінці, визначе-

ній нормативними документами, для обліку на позабалансовому рахунку або за 
вартістю придбання, якщо нормативними документами вартість бланків суворого 
обліку не встановлено, на позабалансовому рахунку 08.1 «Бланки суворої звітнос-
ті на складі». 

4.7. Фінансові інвестиції.
Облік фінансових активів здійснюється згідно МСБО №39 «Фінансові інстру-

менти: визнання та оцінка».
Фінансові інвестиції оцінюються за справедливою вартістю.
Сума збільшення або зменшення балансової вартості фінансових інвестицій, 

на дату балансу відображається у складі доходів або витрат . 
Склад і суми фінансових інвестицій:

 � 20 959 тис. грн.
Наприкінці кожного звітного періоду оцінюється, чи є об’єктивне свідчення того, 

що корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується. Ко-
рисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки 
від зменшення корисності виникають, якщо є об’єктивне свідчення зменшення 
корисності внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визна-
ння активу («подія збитку»), і така «подія збитку» впливає на попередньо оцінені 
майбутні грошові потоки від фінансового активу або групи фінансових активів, які 
можна достовірно оцінити. Об’єктивне свідчення того, що корисність фінансового 
активу або групи фінансових активів зменшується, містить у собі спостережні дані, 
які привертають увагу утримувача активу до таких подій збитку: 

 � значні фінансові труднощі емітента або боржника;
 � порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування пла-

тежів відсотків або основної суми; 
 � стає можливим, якщо позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову 

реорганізацію
Треба відмітити, що Національна Комісія з цінних паперів та фондового ринку 

призупинила торгівлю цінними паперами, які знаходяться у портфелі Компанії, ця 
подія може призвести до падіння цін акцій даного емітента, то ймовірність того, що 
Компанії визнають себе банкротами висока. Компанія розуміє даний ризик, тому 
поступово списує акції. Даний ризик є найбільшим для Компанії.

Станом на 31.12.2017 року Товариство має фінансових активів, які мають озна-
ки зменшення корисності.

4.8. Облік забезпечення в страховій діяльності.
Загальний обсяг забезпечень і резервів, які сформовані Товариством на кінець 

2017 року, наведено в таблиці:
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Страхові резерви 6546  7737 - 6980 - - 7303
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Частка перестрахови-
ків у страх. резервах 496 1700 - 1596 - - 600
Резерв сумнівних 
боргів - - - - - - -

Разом 7099 9501 0 8615 0 0 7985

Страхові резерви є оцінкою обсягу зобов’язань Товариства для здійснення майбут-
ніх виплат страхового відшкодування за договорами страхування (перестрахування).

Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом їх обчислення за методами, 
визначеними законодавством, зокрема Закону України «Про страхування», Пра-
вил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхуван-
ня, іншими, ніж страхування життя, затверджених розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17.12.2004 № 3104, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005 за № 19/10299.

Для відображення зобов’язань за договорами страхування в Товаристві фор-
муються страхові резерви за наступними методами: 

 � резерв незароблених премій (Unearned Premium Reserve - UPR) включає 
частки від сум надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризи-
кам, які не минули на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здій-
снюється за кожним видом страхування. Для розрахунку резерву незароблених 
премій на будь–яку дату приймаються страхові платежі у розмірі не менше 80 від-
сотків нарахованих страхових платежів з відповідних видів страхування кожного 
місяця з попередніх дев’яти місяців розрахункового періоду. Для розрахунку частки 
перестраховиків у резервах незароблених премій на будь-яку дату приймаються 
частки страхових платежів у розмірі не менше 80 відсотків, нараховані перестрахо-
викам кожного місяця з попередніх дев’яти місяців розрахункового періоду.

ТДВ «СК «Гарант і Я» для розрахунку резервів незароблених премій викорис-
товує метод «1/4» («плаваючих кварталів»)

 � резерв заявлених, але не врегульованих збитків (Reported But Not Settled 
– RBNS), створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із 
застрахованими об’єктами в кожному відокремленому підрозділі. На кожну дату 
розрахунку резерву заявлених, але не виплачених збитків, відділу врегулювання 
страхових випадків надає головному бухгалтеру у формі розрахунку дані необхідні 
для визначення такого резерву.

Оцінка величини резерву збитків визначається у залежності від сум фактичних 
або очікуваних страхувальниками збитків у результаті настання страхового випад-
ку. Якщо розмір збитку неможливо визначити, для розрахунку резерву використо-
вують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за 
договором. Витрати на врегулювання збитків є компонентом резерву заявлених, 
але не врегульованих збитків. Для визнання витрат на врегулювання збитків Това-
риство збільшує резерв заявлених, але не врегульованих збитків на 3%;

Оцінка частки перестраховиків в резервах незароблених премій здійснюєть-
ся у порядку, за яким визначається оцінка резервів незароблених премій. Частка 
перестраховиків в резервах незароблених премій визнається на дату набрання 
чинності договору перестрахування. 

Оцінка частки перестраховиків у резервах збитків здійснюється відповідно до 
умов договору перестрахування. Частка перестраховиків у резервах збитків визна-
ється на дату подання заяви (повідомлення) про страховий випадок. 

Загальна величина сформованих страхових резервів на 31.12.2017 року скла-
дає 7303 тис. грн., в тому числі:

 � резерви незароблених премій – 5 780 тис. грн.;
 � резерв заявлених, але не врегульованих збитків – 1 523 тис. грн.;

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен 
на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, викорис-
товуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими 
контрактами.

За результатами проведеного аналізу перевірки адекватності зобов’язань ве-
личина сформованих страхових резервів ризикових видів страхування (під якими 
розуміються види страхування, окрім страхування життя) на кінець звітного періо-
ду складає 7303 тис. грн

Як бачимо, проведений аналіз підтверджує достатність страхових резервів 
Товариства, сформованих на кінець звітного періоду. Для забезпечення представ-
лення страхових резервів ліквідними активами Товариством приймалась сума, 
більша з розрахованих, а саме 7303 тис. грн., що була розрахована відповідно 
до вимог національного законодавства та перевірена на достатність зобов’язань.

Зобов’язання Товариства щодо оплат відпусток працівникам , які не були ви-
користані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, 
які збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки. Сума забезпечення 
на 31.12.2017 р. складає 82 тис. грн.

Фонди та резерви Товариства сформовані в повному обсязі у відповідності до 
вимог чинних законодавчих актів України та Статуту Товариства.

4.9. Здійснення процедури перевірки адекватності сформованих стра-
хових зобов’язань

Відповідно до норм МСФЗ 4 ( п.15) страховик зобов‘язаний на кожну звітну 
дату оцінювати, чи будуть зобов‘язання, що визнаються (наприклад сформовані 
резерви) адекватними, використовуючи поточні оцінки майбутніх фінансових по-
токів за діючими договорами страхування (наприклад виплати, адміністративні ви-
трати, витрати на врегулювання, доходи від регресів і т.ін.). 

При складанні фінансової звітності за 2017 р. Товариство оцінило адекватність 
сформованих ним страхових резервів, використовуючи для цього поточні оцінки 
майбутніх грошових потоків за страховими контрактами, діючими на звітну дату, 
включаючи витрати на врегулювання страхових випадків.

З метою перевірки адекватності страхових зобов’язань Товариство користу-
валось послугами актуарія Луць А.О. Результат тесту адекватності сформованих 
резервів засвідчує, що сформовані резерви незароблених премій є адекватними 
для покриття збитків за договорами, що діють на 31.12.2017 року.

4.10. Процедура управління ризиками 
Товариство, як страхова компанія виділяє два видами ризиків: ті, які надходять 

вiд страхувальникiв, i ті, що обумовленi її дiяльнiстю. Ризик страхувальника - не-
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визначена можливiсть появи збиткiв (втрат, пошкоджень та знищення), вимiряного 
в грошовому виразi. Ризик страховика - невизначена можливiсть недостатностi 
коштiв страхової компанiї для виконання своїх фiнансових зобов’язань. Викорис-
товуются для аналізу такi фактори ризику:

 � страховий ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик лiквiдностi; 
операцiйний ризик; груповий ризик; системний ризик.

 � Iнвестицiйнi ризики (ризики, пов’язанi iз активами) - це рiзнi ризики, якi прямо чи 
опосередковано пов’язанi зi спроможнiстю управляти активами. 

Джерелом покриття iнвестицiйних ризикiв є власнi вiльнi кошти та резерви, 
передбаченi його органiзацiйно-правовою формою. 

До не фiнансових ризикiв вiдносить ризик репутацiї страховика, юридичний 
ризик порушення або недотримання вимог нормативно-правових актiв, законодав-
ства, угод, стратегiчний ризик неправильних управлiнських рiшень, операцiйно-
технiчний ризик. Процес управлiння такими ризиками зводиться до їх мiнiмiзацiї. 

4.10.1. Управління фінансовими ризиками 
Фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, рин-

ковий ризик, ризик втрати майна та iн.) оптимiзуються. До фiнансового ризику 
вiдносить технiчний ризик страховика, який визначається як ймовiрнiсть того, що 
розмiр виплат буде бiльшим за суму зiбраних страхових премiй, яких буде недо-
статньо для покриття витрат страхової органiзацiї .

У Товариства відсутній кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, 
оскільки всі укладені договори страхування за результатами тестування визнані 
страховими контрактами, в зв’язку з відсутністю вбудованих похідних інструмен-
тів, відсутні непогашені кредитні залишки, та відсутня залежність від процентних 
ставок, які великою мірою залежать від загальних та специфічних ринкових змін.

4.10.2 Управління страховими ризиками 
Здійснюється управління страховим ризиком. Всi договори, за якими страхо-

ва сума за окремим предметом договору страхування перевищувала 10 вiдсоткiв 
суми сплаченого Статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхо-
вих резервiв, були перестрахованi. Операцiї з перестрахування з перестрахови-
ками-резидентами здiйснювались з урахуванням їх платоспроможностi та згiдно 
з Законом України «Про страхування», а значне перевищення фактичного запасу 
платоспроможності Товариства над розрахунковим нормативним дає змогу про-
гнозувати повне виконання зобов’язань за цими операцiями. 

Ключовими характеристиками системи врегулювання страхових ризикiв (стра-
хових випадкiв) є: безперервнiсть, оперативнiсть i об’єктивнiсть (документальнiсть). 
Управління страховим ризиком здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових 
політик, принципів ціноутворення, створення резервів та перестрахування. Осо-
блива увага приділяється забезпеченню того, щоб сегмент клієнтів, який купує 
страховий продукт, відповідав основним припущенням щодо клієнтів, сформова-
ним під час розробки цього продукту та визначення його ціни. Концентрація стра-
хового ризику відсутня.

4.11. Кредиторська заборгованість.
Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань.
Зобов’язання визнаються на дату затвердження страхового акту, який є під-

ставою для нарахування в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та 
відображаються в балансі за номінальною вартістю. 

Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками.
Зобов’язання визнаються на дату початку дії договору перестрахування та ві-

дображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування.
Аванси, отримані за договорами страхування.
Попередня оплата - це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської 

заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим отримані 
суми попередньої оплати відображаються, як зобов’язання з прямого страхування 
до початку дії договору страхування, а також до дати сплати премії (у разі сплати 
страхової премії за діючими договорами раніше, ніж визначено договором).

Заборгованість за агентською винагородою страховим агентам. 
Заборгованість за агентською винагородою страховим агентам в бухгалтер-

ському обліку визнається на дату підписання актів виконаних робіт по агентській 
винагороді. Заборгованість за агентською винагородою оцінюється відповідно до 
ставок агентською винагороди за видами страхування, до сплачених страхових 
платежів за договорами, укладеними за посередництвом агентів.

Інші зобов’язання.
До інших зобов’язань Товариства відносяться:

 � розрахунки з працівниками по оплаті праці;
 � розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами;
 � розрахунки з постачальниками.

Перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу:
рядок 1615 “Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги” – 

179 тис. грн., з яких:
За отримані послуги – 179 тис. грн.;
рядок 1620 “Розрахунки з бюджетом” – 570 тис. грн., з яких:
З податку на прибуток – 570 тис. грн.

4.12. Визнання доходів та витрат
Інші операційні доходи
До інших операційних доходів відносяться доходи пов’язані з операційною 

(страховою) діяльністю, а саме: 
 � дохід від надання послуг для інших страховиків; 
 � частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками ;
 � регресні доходи;
 � дохід від курсової різниці. 

Адміністративні витрати
Відображаються витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням Това-

риства, а саме: заробітна плата персоналу, утримання приміщення, амортизація 
основних засобів та нематеріальних активів, юридичні послуги, матеріальне за-
безпечення та інші послуги.

Витрати на збут
Відносяться витрати, пов’язані з укладання (пролонгацією) договорів страху-

вання та перестрахування, витрати на рекламу та маркетинг.
Інші операційні витрати
Відображаються витрати, пов’язані з операційною (страховою) діяльністю: 

відрахування до резервів збитків; створення резервів сумнівних боргів, членські 
внески та відрахування до резервних фондів, юридичні послуг по регрес ній ді-
яльності, втрати від курсової різниці.

Інші фінансові доходи
Відображені нараховані відсотки по депозитним договорам та на залишки по 

поточних рахунках. 

4.13. Визнання доходів.
Страхові премії за договорами страхування (перестрахування) визнаються до-

ходами в період початку дії договорів страхування (перестрахування) відповідно 
до договору страхування.

Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких 
1 рік і менше, та премії за якими сплачуються частинами, визнаються доходами по 
фактичній сплаті чергових платежів. 

Критерії визнання доходів, що не пов’язані із страховою діяльністю, застосо-
вуються окремо до кожної операції Товариства. Кожний вид доходу і витрат відо-
бражається в бухгалтерському обліку окремо.

Доходи визнаються в міру впевненості в тому, що в результаті операції від-
будеться збільшення економічних вигод підприємства, і суму доходу можна до-
стовірно визначити.

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце 
протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних 
звітних періодів (аквізиційні витрати, підписка періодичних витрат тощо).

Аквізиційні витрати, що можуть відстрочуватися, включають всі витрати, які 
прямо пов’язані з укладенням нових або подовженням дії договорів страхування і 
прямо пропорційно змінюються залежно від обсягу страхових премій.

Відстрочені аквізиційні витрати класифікуються як актив.
Відстроченню підлягають тільки ті витрати, які змінюються у зв’язку з укла-

денням нових або подовженням дії договорів страхування і є прямо пов’язані з 
укладенням нових або подовженням дії договорів страхування. Згідно з принципом 
відповідності актив з відстрочених аквізиційних витрат визнається і відноситься на 
витрати пропорційно розміру визнаного доходу від страхових премій.

4.14. Фінансовий результат.
Фінансовий результат формується в єдиній обліковій системі шляхом відобра-

ження доходів і витрат відповідного звітного періоду.141.1.1. Страховики сплачу-
ють податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 
136 цього розділу, та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до під-
пунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 цього Кодексу.

Податок на прибуток склав 571 тис. грн. 
Чистий прибуток Товариства станом на 31.12. 2017 рік складає 53 тис. грн. 

5. Система внутрішнього контролю.
Проведення внутрішніх перевірок в Товаристві протягом 2017 року здійснюва-

лось внутрішнім аудитом.
Перевірено наступні питання:

 � організація страхування, дотримання вимог страхового законодавства в частині 
оформлення страхової документації, дотримання тарифної політики, забезпечен-
ня порядку оприбуткування страхових платежів тощо;

 � організація співпраці та розрахунків із страховими агентами, страховими посе-
редниками;

 � дотримання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму»;

 � організація та ведення бухгалтерського обліку, зокрема контроль за наявністю, 
своєчасністю та якістю оформлення первинних документів, контроль витрат за 
господарськими операціями та використання коштів Компанії тощо;

 � стан обліку, використання та списання бланків суворої звітності (страхових полісів);
 � та інші питання.

За результатами проведених перевірок складений Акт.

6. Подія після дати балансу.
Після дати балансу жодних значних подій , які могли вплинути на здатність 

Компанія продовжувати свою безперебійну діяльність або таких ,що вимагали б 
коригування оцінки балансової вартості показників звітності – не сталося.

Директор Гречин Н.Ю.

Головний бухгалтер Макушко О.М. 

Згідно аудиторському висновку: Солтис Т.П.
Головний аудитор
ТзОВ АФ “Украудит ХХІ-Захід”
(сертифікат аудитора серії А № 003605,
виданий за рішенням АПУ від 218.12.1998р. № 73, чинний до 18.12.2022р.)

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності 

ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ І Я»

станом на 31.12.2017р.

Національній комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових по-
слуг

Учасникам ТДВ “СК “ГАРАНТ І Я”
Керівництву ТДВ “СК “ГАРАНТ І Я”

Думка
Ми провели аудит фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІД-

ПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ І Я» (код ЄДРПОУ 37317151; 
юридична адреса: 79022, Львівська обл., м. Львів, вул. Городоцька, буд. 174), (далі 
– Товариство), що складається зі Звіту про фінансовий стан станом на 31 грудня 
2017р., Звіту про прибутки і збитки та інший сукупний дохід, Звіту про рух грошо-
вих коштів, Звіту про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився зазначеною 
датою, і Приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 
облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 
усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ І Я» станом на 31 грудня 2017 
року, його фінансові результати, рух грошових коштів за рік, що закінчився зазна-
ченою датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

ТДВ «СК «Гарант і Я» 

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№16/20188



Основа для думки
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 від-
ношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів ради з 
міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та етичними ви-
могами, застосовними в Україні) до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми 
вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 
використання їх як основи для нашої думки.

Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний пе-
ріод. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в 
цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не ви-
словлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Опис питань:
1. Формування (зміна) статутного (складеного/пайового) капіталу фінансо-

вої установи
У звітному періоді Товариство не вчиняло дій, пов’язаних із збільшенням ста-

тутного капіталу. 
Станом на 31.12.2017р. статутний капітал Товариства становив 12 000 000, 00 

грн. (Дванадцять мільйонів) гривень, який зафіксовано у Статуті Товариства, за-
твердженого протоколом Загальних зборів учасників від 27 грудня 2016 року № 
3/2016, повністю сплачений грошовими коштами та відповідає даним фінансової 
звітності Товариства.

2. Оцінка активів за справедливою вартістю та знецінення активів
У Товариства на звітну дату наявні фінансові інвестиції, які згідно Міжнарод-

них стандартів фінансової звітності та положень облікової політики обліковуються 
за справедливою вартістю. Первісна вартість фінансових інвестицій становить 
20 273,6 тис. грн., справедлива вартість становить 21 291 тис. грн. В ході аудиту 
були отримані свідчення про те, що Національна комісія з цінних паперів та фон-
дового ринку призупинила обіг окремих цінних паперів (акцій). Ця подія може при-
звести до падіння цін на акції даних емітентів. Відповідно станом на 31.12.2017р. 
Товариством визнано знецінення фінансових інвестицій у сумі 332 тис. грн. В ре-
зультаті балансова вартість фінансових інвестицій Товариства на звітну дату скла-
дає 20 959 тис. грн. 

3. Дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу 
та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризико-
вості операцій

Товариство забезпечувало протягом звітного періоду та на звітну дату дотри-
мання критеріїв ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, нормативу 
платоспроможності та достатності капіталу, нормативу ризиковості операцій та 
нормативу якості активів.

Порушень в порядку формування технічних резервів аудитом не встановлено.
Представлення страхових резервів окремими категоріями активів здійснено 

Товариством з дотриманням вимог чинного законодавства.
Політика розміщення страхових резервів є обережна та характеризується до-

статністю активів визначених для категорії представлення коштів страхових ре-
зервів.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування», кошти страхових 
резервів Товариства розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквід-
ності, диверсифікованості та є представлені станом на 31.12.2017р. наступними 
категоріями активів:

 � грошові кошти на поточних рахунках – 14 625 тис. грн.;
 � банківські вклади (депозити) – 11 800 тис. грн., з них 5 112,17 тис. грн. представ-

лені для покриття технічних резервів;
 � акції – 20 959 тис. грн.

Здійснення управління ризиками Товариством проводиться згідно з впрова-
дженою Стратегією управління ризиками. 

Товариство здійснює тактичне управління за видам ризиків: 
 � андерайтингові ризики (ризик недостатності резервів (збитків), ризик недостат-

ності премій (перевищення нетто-премій), ризик недостатності премій (перевищен-
ня витрат), ризик катастроф);

 � ринкові ризики (ризик інвестицій в акції, ризик ринкової концентрації);
 � операційні ризики;
 � ризик дефолту контрагента (ризик дефолту страхувальника, ризик дефолту пе-

рестраховика, ризик дефолту банків та інших дебіторів);
 � інші ризики (ризик ліквідності, репутаційний ризик). 

Керівництво приймає управлінські або кадрові рішення в разі виявлення по-
рушень дотримання встановлених політик в частині андеррайтингу/прийнятті ри-
зику на страхування, ведення обліку страхових даних. Систематично проводить 
моніторинг змін (можливих змін) в законодавчому просторі, контролю за ступенем 
захисту інформаційної мережі Товариства.

4. Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих 
страхових резервів відповідно до законодавства

Страхові резерви є оцінкою обсягу зобов’язань Товариства для здійснення 
майбутніх виплат страхового відшкодування за договорами страхування (пере-
страхування). Оцінка страхових резервів здійснюється Товариством шляхом їх об-
числення за методами, визначеними законодавством, зокрема Законом України 
«Про страхування», Правил формування, обліку та розміщення страхових резер-
вів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затверджених Розпо-
рядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
17.12.2004р, № 3104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. 
за №19/10299. 

Товариство здійснює формування і ведення обліку технічних резервів за ви-
дами страхування, іншими, ніж страхування життя, відповідно до ст. 31 та ст. 36 
Закону України «Про страхування» від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР, із змінами 
та доповненнями, та Методики формування страхових резервів за видами страху-
вання, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004р. № 
3104, із змінами та доповненнями.

Товариство формує такі страхові резерви за видами страхування:
 � резерв незароблених премій та відкладені аквізиційні витрати;
 � резерв заявлених збитків;
 � резерв витрат на врегулювання збитків.

На виконання положень Міжнародних стандартів фінансової звітності та обліку 
та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку щодо обліку і відображення у 
звітності зобов’язань та рекомендацій Національної комісії, що здійснює регулю-
вання діяльності на ринку фінансових послуг, Товариство станом на 31.12.2017р. 
здійснило тестування страхових резервів на достатність із залученням актуарія 
Луць А.О., який діє згідно Свідоцтва № 01-024 від 10.01.2017р. 

Загальна сума сформованих страхових резервів станом на 31.12.2017 року 
складає 7 303,1 тис. грн., в тому числі:

 � резерви незароблених премій – 5 779,6 тис. грн.;
 � резерв заявлених, але не врегульованих збитків – 1 523,5 тис. грн.

Аудит вважає, що сформовані Товариством резерви станом на 31.12.2017 року 
є достатніми щоб відповідати за своїми зобов’язаннями, що вже виникли на звітну 
дату, та що можуть виникнути по діючих на звітну дату договорах.

5. Структура інвестиційного портфелю
Інвестиційний портфель Товариства станом на 31.12.2017р. представлений на-

ступними активами:
Актив Сума, тис. грн.

Грошові кошти на поточних рахунках 14 624,0 
Банківські депозити 11 800,0
Довгострокові фінансові інвестиції (акції українських 
емітентів)

20 959,0

Разом 47 383,0

У Товариства присутній ризик пов’язаний з недостатньою диверсифікацією 
або залежністю від одного або декількох емітентів цінних паперів, оскільки 61% 
портфеля довгострокових фінансових інвестицій належить одному емітенту. Через 
стан економічної та політичної ситуації в Україні збільшується імовірність дефолту 
всіх учасників українського ринку, тому у випадку банкрутства зазначеного емітен-
та існує ризик втрати 38% активів Товариства, що суттєво погіршить його фінан-
совий стан. Враховуючи таку ситуацію та використовуючи принцип диверсифікації 
Товариство збільшує частку активів у формі грошей та банківських депозитів. 

Інші питання
Інформація щодо річних звітних даних
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша ін-

формація складається зі Звітних даних за 2017 рік ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ГАРАНТ І Я», які включають за-
гальні відомості про страховика, звіт про доходи та витрати страховика, звіт про 
страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика, пояснювану 
записку до звітних даних страховика, які складені відповідно до Порядку складан-
ня звітних даних страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 N 39 із змінами 
та доповненнями, але не містить фінансової звітності та нашого звіту аудитора 
щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та 
ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є озна-
йомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невід-
повідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить 
суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висно-
вку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити 
про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до Звіту.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено най-
вищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне по-
дання цієї фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та за таку систему вну-
трішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, 
щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викрив-
лень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідаль-
ність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперерв-
ній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперерв-
ності 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 реаль-
них альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за на-
гляд за процесом звітування Товариства.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звіт-

ність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або по-
милки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість 
є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповід-
но до МСА, 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 вплива-
ти 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 процеду-
ри у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми 
та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення 
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення вна-
слідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні про-
пуски, 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 ви-
словлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;

 � оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість об-
лікових оцінок і відповідного розкриття інформації, зробленого управлінським пер-
соналом;

 � доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персона-
лом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 
обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує 
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суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів 
можливість компанії продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо ви-
сновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу 
в своєму Звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності 
або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. 
Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого 
Звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство при-
пинити свою діяльність на безперервній основі.

 � оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та по-
дії, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображен-
ня. 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 по-
відомляємо 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. Ми описуємо ці питання в своєму Звіті 
аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено 
публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому Звіті, оскільки не-
гативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність 
для інтересів громадськості.

Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів
Наведена нижче інформація подана відповідно до п. 2 розділу IV Методичних 

рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , за резуль-
татами аудиту річної звітності та звітних даних фінансових установ за 2017 
рік, затверджених Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 01.02.2018р. № 142:

1. Відповідність політики перестрахування встановленим законодавчим ви-
могам, в т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих 
видів добровільного і обов’язкового страхування, на здійснення яких він отримав 
ліцензію

Товариство при проведенні операцій з перестрахування керується вимогами 
ст. 30 Закону України «Про страхування» щодо укладення договорів перестраху-
вання із перестраховиками, якщо страхова сума за окремим предметом договору 
страхування перевищує 10% сплаченого статутного капіталу і сформованих віль-
них резервів та страхових резервів. 

Для забезпечення фінансової стійкості операцій, підвищення їх рентабельності 
і збалансування страхового портфеля, що гарантує виконання зобов’язань перед 
клієнтами, Товариство удосконалює взаємовигідні стосунки у галузі перестраху-
вання з вітчизняними партнерами.

Перестрахування здійснюється, як у факультативній так і в облігаторній фор-
мах. Види перестрахування обираються в залежності від структури страхового 
портфеля по тому чи іншому виду страхування та з огляду на ефективність пере-
страхового стажу.

Перевіркою операцій з перестрахування відповідно до вимог статті 12 Закону 
України «Про страхування» порушень не встановлено.

На виконання Ліцензійних вимог провадження господарської діяльності з на-
дання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), 
Товариство приймає ризики в перестрахування лише з тих видів страхування, на 
здійснення яких він отримав ліцензію.

2. Здійснення страховиком обов’язкового страхування виключно за умови до-
тримання визначених кабінетом Міністрів України Порядку № 402, Порядку № 
733, Порядку № 944, Порядку № 1219, Порядку № 1535 (676), Порядку№ 1788, 
Порядку № 590, Порядку № 953, Порядку № 1033, Порядку № 358, Порядку № 
981, Порядку № 979, Порядку № 980, Порядку № 624, Порядку №751, якщо інше 
не визначено законом

Товариство не здійснює обов’язкових видів страхування, відповідно аудитом 
не розглядалося питання та відповідно не висловлюється думка щодо дотримання 
страховиком умов визначених кабінетом Міністрів України Порядку № 402, Поряд-
ку № 733, Порядку № 944, Порядку № 1219, Порядку № 1535 (676), Порядку№ 
1788, Порядку № 590, Порядку № 953, Порядку № 1033, Порядку № 358, Порядку 
№ 981, Порядку № 979, Порядку № 980, Порядку № 624, Порядку №751.

3. Ведення страховиком персоніфікованого (індивідуального) обліку догово-
рів страхування життя в порядку та на умовах, визначеним Положенням № 3197

Товариство не здійснює страхування життя, відповідно аудитом не розгляда-
лося питання та відповідно не висловлюється думка щодо ведення страховиком 
персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя в порядку 
та на умовах, визначеним Положенням № 3197.

4. Членство в Моторному (транспортному) страховому бюро
Товариство не має ліцензії та здійснює обов’язкове страхування цивільно-пра-

вової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Відповідно Това-
риство не є членом Моторного (транспортного) страхового бюро.

5. Формування та ведення страховиком обліку страхового резерву збитків, 
які виникли, але не заявлені, та страхового резерву коливань збитковості в 
обов’язковому порядку

Товариство здійснює лише добровільні види страхування, і не має ліцензії 
та відповідно не укладає договори обов’язкового страхування цивільно-право-
вої відповідальності власників наземних транспортних засобів, тому не формує 
в обов’язковому порядку та не веде облік резерву збитків, які виникли, але не за-
явлені, та страхового резерву коливань збитковості.

6. Дотримання умов забезпечення платоспроможності страховика 
Товариство з метою забезпечення виконання зобов’язань перед страхувальни-

ками зобов’язане дотримуватися вимог, які забезпечують його платоспроможність. 
Відповідно до ст. 30 Закону України «Про страхування» від 7 березня 1996 року N 
85/96-ВР, із змінами і доповненнями, умовами забезпечення платоспроможності 
страховиків є :

 � наявність сплаченого статутного фонду;
 � наявність гарантійного фонду страховика;
 � перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахун-

ковим нормативним запасом;
 � створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум і 

страхових відшкодувань.
У звітному періоді Товариство не вчиняло дій, пов’язаних із збільшенням ста-

тутного капіталу. 

Станом на 31.12.2017р. статутний капітал Товариства становив 12 000 000, 00 
грн. (Дванадцять мільйонів) гривень, який зафіксовано у Статуті Товариства, за-
твердженого протоколом Загальних зборів учасників від 27 грудня 2016 року № 
3/2016, повністю сплачений грошовими коштами, відповідає даним фінансової 
звітності Банку, та вимогам щодо дотримання мінімального розміру статутного 
фонду відповідно до вимог ст. 30 Закону України «Про страхування» від 7 березня 
1996 року N 85/96-ВР. 

До гарантійного фонду страховика належить додатковий та резервний капітал, 
а також сума нерозподіленого прибутку.

Станом на 31.12.2017р. гарантійний фонд товариства склав 16 480 тис. грн., з 
якого резервний капітал становить 1 тис. грн., нерозподілений прибуток – 16 479 
тис. грн.

Відповідно до даних п. 6.2 «Перевищення фактичного запасу платоспромож-
ності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності» 
розділу 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика» Додатку 4 звіт-
них даних Товариства величина перевищення фактичного запасу платоспромож-
ності над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності станом на 
31.12.2017р. становить 26 190,37 тис. грн. 

При проведенні аудиту ми отримали достатні докази на підставі здійснених 
розрахунків про те, що фактичний запас платоспроможності Товариства за період 
з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року на будь-яку дату перевищує розра-
хунковий нормативний запас платоспроможності. Товариство дотримується вимог 
ст. 30 Закону України “Про страхування” від 7 березня 1996 року N 85/96-ВР, із 
змінами та доповненнями, щодо підтримання належного рівня фактичного запасу 
платоспроможності (нетто-активів) на будь-яку дату.

Політика розміщення страхових резервів є обережна та характеризується до-
статністю активів визначених для категорії представлення коштів страхових ре-
зервів.

Відповідно до ст. 31 Закону України «Про страхування», кошти страхових ре-
зервів Товариства розміщені з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквіднос-
ті, диверсифікованості та є представлені відповідними категоріями активів станом 
на 31.12.2017р.

7. Забезпечення страховиком можливості опрацювання претензій (врегулю-
вання страхових випадків) на всій території України, а саме забезпечення при-
йняття та обліку повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод ціло-
добово за номером безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика 
про їх учасників та обставини з метою фіксації повідомлення і надання учасни-
кам дорожньо-транспортних пригод інформації про порядок урегулювання збит-
ків та вжиття страховиком необхідних заходів

Товариство протягом 2017 року забезпечувало умови опрацювання претензій 
(врегулювання страхових випадків) на всій території України (з метою підтвер-
дження виконання вимог, передбачених пунктом 60 цих Ліцензійних умов), хоча 
здійснює лише добровільне страхування наземних транспортних засобів (крім за-
лізничного). 

Забезпечення вище перелічених умов Товариство здійснює шляхом:
 � роботи телефону гарячої лінії;
 � роботи телефону цілодобової лінії підтримки;
 � залучення агента на підставі договору-доручення, в обов’язки якого входять ви-

конувати від імені та в інтересах Товариства дії, пов’язані з виконанням умов до-
говорів страхування, а саме: забезпечувати інформаційну підтримку клієнтів Това-
риства, надавати консультації у разі настання страхової події клієнтам Товариства, 
організовувати послуги, пов’язані з врегулюванням страхового випадку. 

Відомості про аудитора

Повна назва
Товариство з обмеженою відповідаль-
ністю Аудиторська фірма «Украудит 
ХХІ-Захід» 

Свідоцтво про внесення до Реєстру 
аудиторських фірм та аудиторів

№ 2010 видане за рішенням Аудитор-
ської палати України від 18.05.2001р., 
строк дії до 28.01.2021р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки професійних учасників ринку 
цінних паперів

П № 000355 видане Національною 
комісією з цінних паперів та фондового 
ринку;
строк дії: з 02.04.2013р. до 28.01.2021р.

Номер та дата видачі Свідоцтва про 
внесення до реєстру аудиторських 
фірм, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ

№ 0169 видане Національною комісією, 
що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг;
Строк дії: з 26.01.2017 по 28.01.2021р.

Місцезнаходження Україна, 79000, м. Львів, вул. 
C.Томашівського, буд. 5, кв. 1 

Телефон/факс (032)2970569
Відомості про аудиторів Солтис Тарас Павлович – сертифі-

кат аудитора серія «А» № 006797, 
виданий на підставі рішення АПУ 
від 18.12.1998р. № 73, чинний до 
18.12.2022р.

Договір про надання аудиторських 
послуг № 3/183 від 12.03.2018р.
Дата початку та дата закінчення ви-
конання завдання

Дата початку: 12.03.2018 р. 
Дата закінчення: 20.04.2018р. 

Додатки:
1) баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2017р. на 3-ох аркушах;
2) звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2017 рік на 2-ох 

аркушах;
3) звіт про рух грошових коштів за 2017 рік на 2-ох аркушах 
4) звіт про зміни у власному капіталі за 2017 рік на 2-ох аркушах;
5) примітки до річної фінансової звітності за 2017 рік на 11-и аркушах.

Головний аудитор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»
(сертифікат аудитора серії А № 003605, виданий на підставі 
рішення АПУ від 18.12.1998р. № 73, чинний до 18.12.2022р.)

Т.П. Солтис

Директор ТзОВ АФ «Украудит ХХІ-Захід»
(сертифікат аудитора серія «А» № 006797, виданий згідно рі-
шення АПУ від 28.04.2011р. № 230/2, чинний до 28.04.2021р.)

І.З. Папроцька

79000, м. Львів, вул. C. Томашівського, 5/1 

Дата видачі: 20 квітня 2018р.
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