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ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ І 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
 
Станом на 31 грудня 2013 
 
Нижченаведене заяву зроблено з метою розмежування відповідальності керівництва та 
зазначених незалежних аудиторів, щодо попередньої окремої фінансової звітності товариства 
з обмеженою відповідальністю ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" ( далі - Компанія). 

Керівництво Компанії відповідає за підготовку попередньої окремої фінансової звітності , 
достовірно відображає в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 
2013 року, а також результати її діяльності , рух грошових коштів , за рік, що закінчився на цю 
дату , відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності ( « МСФЗ »). 

При підготовці попередньої окремої фінансової звітності керівництво несе відповідальність 
за : 

• Вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування ; 

• Застосування обґрунтованих оцінок і припущень ; 

• Дотримання відповідних МСФЗ та розкриття всіх істотних відхилень 

у примітках до попередньої окремої фінансової звітності; 

• Підготовку попередньої окремої фінансової звітності, виходячи з припущення , що Компанія 
буде продовжувати свою діяльність у найближчому майбутньому, за винятком випадків , коли 
таке допущення неправомірно . 

Керівництво також несе відповідальність за : 

• Розробку , впровадження та забезпечення функціонування ефективної і надійної системи 
внутрішнього контролю в Компанії; 

• Підтримка системи бухгалтерського обліку , що дозволяє в будь-який момент підготувати з 
достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище Компанії та забезпечити 
відповідність попередньої окремої фінансової звітності вимогам МСФЗ; 

• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення збереження активів Компанії; 

• Запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань. 

Попередня окремої фінансова звітність за фінансовий рік , що закінчився 31 грудня 2013 року, 
була затверджена 25.04.2014 від імені керівництва Компанії : 

 

 
 

Керівник 

  

(підпис) 

Вербицька Олена Сергіївна 

  

Головний бухгалтер 

  

(підпис) 

Шелестюк Ольга Юріївна 
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АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
 
У НАЦІОНАЛЬНУ КОМІСІЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ 
Акціонерам ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА 
ЗАХИСТ" 
 
Висновок щодо фінансової звітності 
 
Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" (далі Компанія), яка складається з 
балансу станом на 31 грудня 2013 року, звіту про фінансові результати, звіту про рух 
грошових коштів та звіту про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату, опис 
важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки. Фінансова звітність 
Компанії станом на 31 грудня 2013 року та за рік, що закінчився на вказану дату, складена у 
форматі, затвердженому Наказом Міністерством фінансів України №73 від 07.02.2013 року, 
якій базується на Міжнародних Стандартах Фінансової Звітності. 
 
Відповідальність управлінського персоналу 
 
Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення цієї 
фінансової звітності у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (далі – 
МСФЗ). Відповідальність управлінського персоналу включає: розробку, впровадження та 
використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення 
фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; 
вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які 
відповідають обставинам. 
 
Відповідальність аудитора 
 
Нашою відповідальністю є надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі 
результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності 
до Міжнародних Стандартів Аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних 
вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої 
впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих помилок. 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів 
стосовно сум та пояснювальних приміток до фінансової звітності. Відбір процедур залежить 
від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих помилок 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або ненавмисних помилок. Виконуючи оцінку цих 
ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються підготовки та 
достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, 
які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності 
внутрішнього контролю суб’єктів господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності 
використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським 
персоналом, та загального представлення фінансової звітності. 
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої 
думки. 
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Підстава для висловлення умовно-позитивної думки 
 
Ми не змогли визначити формування вартості фінансових інвестицій станом на 31.12.2012 та 
31.12.2013 років, що обліковуються як «Еквівалент грошових коштів» (примітка 7 нотаток до 
фінансової звітності) у розмірі 29'851 тис. грн. та 29'753 тис. грн. відповідно, як того вимагає 
МСФЗ 13 «Справедлива вартість», а також можливий вплив зміни у справедливій вартості на 
фінансову звітність. 
Компанія не розрахувала та не відобразила у фінансових звітах відкладені зобов’язання 
(активи) по податку на прибуток, що суперечить вимогам МСФЗ 12 «Податок на прибуток». Ми 
не змогли визначити суму відстроченого податку на прибуток яка підлягає відображенню у 
наведеній фінансовій звітності. 
 
 
 
 
 
Висновок 
 
На нашу думку фінансова звітність представляє достовірно, в усіх суттєвих аспектах 
фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ 
ТА ЗАХИСТ" станом на 31 грудня 2013 року, його фінансові результати та рух грошових коштів 
за рік, що закінчився на зазначену дату, у відповідності до формату, затвердженому Наказом 
Міністерством фінансів України №1591 від 09.12.2011 року, якій базується на Міжнародних 
Стандартах Фінансової Звітності. 
 
Пояснювальний параграф 
 
Ми звертаємо увагу на те, що фінансова звітність Компанії складена у форматі, який був 
затверджений Наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. N 73, який базується на 
принципах Міжнародних стандартів фінансової звітності, але має певний перелік 
особливостей у частині обов’язкового змісту та формату звітності, який не може бути 
відкоригований з урахуванням особливостей господарської діяльності суб’єкта 
господарювання, а саме: фінансова звітність має вичерпаний, уніфікований перелік статей, 
які мають бути заповнені усіма компаніями, які формують звітність; назва форм фінансової 
звітності відрізняється від вимог щодо назв форм фінансової звітності, які вимагаються згідно 
з МСБО 1; фінансова звітність не має інформації щодо іншого сукупного прибутку; звіт про рух 
грошових коштів по операційній діяльності має бути складений включно з використанням 
прямого методу. 
 
Висновок щодо вимог законодавчих та нормативних актів 
 
Цей висновок підготовлено відповідно вимогам Закону України «Про аудиторську діяльність», 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України 
«Про страхування», Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики (рішення 
Аудиторської палати України від 18.04.2003 р. № 122/2 «Про порядок застосування в Україні 
Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів»), Міжнародних стандартів 
фінансової звітності, Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженого 
Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
03.02.2004 р. № 39 із змінами та доповненнями у редакції розпорядження Держфінпослуг від 
15.09.2005 р. № 4619, Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за 
наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика, 
затверджених Розпорядженням Національної комісією, що здійснює регулювання у сфері 
ринків фінансових послуг від 20 листопада 2012 р. № 2316, Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, 
затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 
19.12.2006 р. № 1528, зареєстрованого в Мінюсті України 23.01.2007 р., Вимогам до 
аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів 
облігацій місцевої позики), затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та 
фондового ринку від 29.09.2011 р. № 1360, зареєстрованого в Мінюсті України 28.11.2011 р. 
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1. На нашу думку, інформація за видами активів Компанії станом на 31 грудня 2013 року, у 
всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ. 

2. На нашу думку, інформація про зобов’язання Компанії станом на 31 грудня 2013 року, у 
всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ. 

3. На нашу думку, інформація про власний капітал Компанії станом на 31 грудня 2013 року, у 
всіх суттєвих аспектах, розкрита відповідно до МСФЗ. 

4. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) 
про те, що статутний капітал станом на 31 грудня 2013 року, сплачений у встановлені 
законодавством терміни, у всіх суттєвих аспектах, відповідно до МСФЗ та вимог чинного 
законодавства, наведено достовірно. 

5. У наслідок того, що критерій дотримання вимог ліквідності професійних учасників 
фондового ринку є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського 
персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не 
висловлюємо думки стосовно цього твердження. 

6. У наслідок того, що критерій забезпечення випуску цінних паперів відповідно до 
законодавства України є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського 
персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не 
висловлюємо думки стосовно цього твердження. 

7. У наслідок того, що критерій відповідності іпотечного покриття іпотечних облігацій даним 
реєстру іпотечного покриття відповідно до Закону України "Про іпотечні облігації" є 
невідповідним до даного завдання і твердження управлінського персоналу Компанії 
(відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не висловлюємо думки 
стосовно цього твердження. 

8. На нашу думку, інформація щодо елемента фінансової звітності Компанії "обсяг чистого 
прибутку" за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, у всіх суттєвих аспектах, розкрита 
відповідно до МСФЗ. 

9. У наслідок того, що критерій щодо стану виконання зобов'язань за борговими та іпотечними 
цінними паперами є невідповідним до даного завдання і твердження управлінського 
персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, ми не 
висловлюємо думки стосовно цього твердження. 

10. У наслідок того, що критерій щодо відповідності вимогам законодавства України розміру 
власного капіталу компанії з управління активами, яка має в управлінні активи 
недержавних пенсійних фондів є невідповідним до даного завдання і твердження 
управлінського персоналу Компанії (відповідальної сторони) щодо цього критерію відсутнє, 
ми не висловлюємо думки стосовно цього твердження. 

11. На нашу думку, інформації про дії, які відбулися протягом року, що закінчився 31 грудня 
2013 року та можуть вплинути на фінансово-господарський стан Компанії та призвести до 
значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною першою статті 41 Закону 
України "Про цінні папери та фондовий ринок", у всіх суттєвих аспектах, розкрита 
відповідно до МСФЗ. 

12. На нашу думку, вартість чистих активів станом на 31 грудня 2013 року відповідає вимогам 
чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах. 

13. Фактичний запас платоспроможності Компанії перевищує розрахунковий нормативний 
запас платоспроможності, що відповідає вимогам Закону України «Про страхування». 

14. На нашу думку, інформація, що розкривається Товариством та подається до Комісії разом з 
фінансовою звітністю станом на 31 грудня 2013 року, не містить суттєвих невідповідностей. 

15. На нашу думку, твердження управлінського персоналу Товариства, що виконання 
Товариством значних правочинів за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року, було здійснено 
відповідно вимогам чинного законодавства, у всіх суттєвих аспектах, наведено достовірно. 

16. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели оцінку стану 
корпоративного управління для висловлення думки щодо його впливу на повноту та 
відповідність фінансової звітності Компанії, а не з метою висловлення думки щодо 
відповідності стану корпоративного управління Компанії вимогам чинного законодавства 
України, відповідно, ми не помітили нічого суттєвого, що могло б змусити нас вважати, що 
твердження управлінського персоналу Компанії щодо відповідності стану корпоративного 
управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту, у всіх суттєвих аспектах, не відповідає 
вимогам чинного законодавства. 

17. Під час планування і виконання аудиторських процедур, ми провели ідентифікацію та 
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оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, для 
визначення їх впливу на повноту та відповідність фінансової звітності Компанії шляхом 
розгляду заходів внутрішнього контролю, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю Товариства, відповідно, ми не помітили суттєвих 
проблем, пов’язаних з ідентифікацією та оцінкою ризиків суттєвих викривлень фінансової 
звітності внаслідок шахрайства, які потрібують розкриття в даному аудиторському 
висновку. 

Інформація, що додатково вимагається Національної комісією, що здійснює регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг 

1. Основні відомості про аудиторську фірму 

Незалежна аудиторська фірма ТОВ "БДО". Свідоцтво про внесення в Реєстр суб'єктів 
аудиторської діяльності №2868 видано згідно з рішенням Аудиторської палати України від 
23.04.2002 р. №109, продовжено до 22.12.2016 р. згідно з рішенням Аудиторської палати 
України від 22.12.2011 р. №244/4. 

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські 
послуги № 2868 від 23.04.2002 року, дійсне до 22.12.2016 року. 

Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ, реєстраційний номер 0070, строк дії з 1жовтня 
2013 року до 22 грудня 2016 року. 
Аудитори, що брали участь в аудиторській перевірці: 

Балченко С.О. - сертифікат аудитора серії А № 000046 від 04.01.1994 р., дійсний до 04.01.2019 
р.  

Бережний В. В. - сертифікат аудитора серії А №004644 від 30.03.2001 р., термін дії по 
30.03.2015 р. 

Юридична адреса: 49000, м. Дніпропетровськ, вул. Серова, 4. 

Фактична адреса: 02121, м. Київ, вул. Харківське шосе, 201/203, 10 поверх, тел/факс 393-26-
91, bdo@bdo.kiev.ua 

2. Основні відомості про страховика 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ» 
ідентифікаційний код 31571133. 

Місцезнаходження Компанії: 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, 24/11-13В 
 
Компанію зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією 
02.07.2001 р. Свідоцтво про державну реєстрацію серії ААБ 259400, реєстраційний 
№10661200000000816 від 02.07.2001 р. 

Згідно зі Статутом Компанії, зареєстрованим у відповідності з вимогами чинного 
законодавства, станом на 31.12.2012 р. акціонерами Компанії були: 

• Компанія "Ксі. Ді. Ай. Інвестмент ЛТД, юридична особа за законодавством Кіпру, 
власник частки Товариства в розмірі 65'555'463.60 грн. (Шістдесят п'ять мільйонів 
п'ятсот п'ятдесят п'ять тисяч чотириста шістдесят три гривні 60 копійок), що складає 
99,989931% статутного капіталу; 

• Акціонерне товариство "Страхова компанія "Форте Лайф", юридична особа, що 
зареєстрована відповідно до законодавства України, власник частки Товариства в 
розмірі 6'600.00 грн. (Шість тисяч шістсот гривнів 00 копійок), що складає 0,010067% 
статутного капіталу. 

• Ксєніч Костянтин Михайлович, фізична особа , власник частки Товариства в розмірі 
1,32 грн. (одна гривня 32 копійок), що складає 0,000002% статутного капіталу. 

Основні види діяльності Компанії відповідно до установчих документів: 
1. Всі види страхування: 

• майнове;  
• особисте; 
• відповідальності; 

2. Перестрахування; 
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3. Фінансова діяльність, пов'язана з формуванням та розміщенням страхових резервів та їх 
управлінням. 
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Основні види діяльності Компанії згідно з Державним класифікатором видів економічної 
діяльності: 

Код за КВЕД Вид діяльності 

65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

 

Станом на 31.12.2013 р. середньооблікова чисельність штатних працівників становила 18 
особіб, кількість агентів-юридичних осіб – 5. 

Компанія здійснювала страхову діяльність на всій території України у формі обов'язкового та 
добровільного страхування з особистих, майнових видів страхування та страхування 
відповідальності на підставі ліцензій: 

Номер 
ліцензії 

Дата видачі Строк дії Вид діяльності 

АВ №584757 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування кредитів (у тому числі відповідальності ппозичальника за 

непогашення кредиту). 

АВ №584745 22.05.2008 22.05.2008 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування інвестицій. 

АВ №584752 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування фінансових ризиків. 

АВ №584747 28.04.2007 
28.04.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування медичних витрат. 

АВ №584754 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- від нещасних випадків. 

АВ №584756 10.11.2005 
10.11.2005 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- медичне страхування (безперервне страхування здоров'я). 

АВ №584758 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування здоров’я на випадок хвороби. 

АВ №584755 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування наземного транспорту (крім залізничного). 

АВ №584744 28.04.2007 28.04.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту). 

АВ №584742 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу). 

АВ №584759 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. 

АВ №584746 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, 
водного транспорту(морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу) 

АВ №584743 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника). 

АВ №584760 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника). 

АВ №584753 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі добровільного: 
- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності 
власників водного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізників)) 

АВ №584750 21.07.2007 21.07.2007 – 
безстроково 

У формі обов’язкового: 
- особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету 
України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних 
дружин (команд). 

АВ №584749 21.07.2007 
21.07.2007 – 
безстроково 

У формі обов’язкового: 
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті. 

АВ №584751 21.07.2007 
21.07.2007 – 
безстроково 

У формі обов’язкового: 
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за 
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та 
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру. 

АВ №584748 28.04.2007 28.04.2007 – 
безстроково 

У формі обов’язкового: 
- страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 
небезпечних вантажів. 
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3. Основні відомості про умови договору на проведення аудиту 
 

Згідно з Договором №228/18-А від 27.01.2014 р. ТОВ "БДО" провела аудиторську перевірку 
фінансових звітів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ 
ТА ЗАХИСТ", що включають баланс станом на 31.12.2013 р., звіт про фінансові результати, звіт 
про рух грошових коштів та звіт про власний капітал за період, що минув на зазначену дату, 
опис важливих аспектів облікової політики та інші пояснювальні примітки до фінансової 
звітності та порівняльні дані за 2013 рік.  

Перевірка була проведена в строк з 21.01.2014 р. по 23.04.2014 р. 

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Методичних рекомендацій щодо 
формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності 
та річних звітних даних страховика, затверджених розпорядженням Національної комісії, що 
здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 20.11.2012 р. №2316, зі 
змінами та доповненнями, та Міжнародних стандартів аудиту 700, 701. 
 
м.Київ, 28 апреля 2014 г. 
 
Балченко С.О.       
Директор ТОВ «БДО» 
Сертифікат аудитора серії А № 000046 від 04.01.1994 р., дійсний до04.01.2019 р. 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю «БДО» 
Юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Сєрова, 4, тел. 370-30-44 
Код за ЄДРПОУ: 20197074, зареєстроване 25 листопада 1997 року виконавчим комітетом Кіровської районної Ради 
м. Дніпропетровська, розпорядженням № 254-ТВ, номер запису про включення до Єдиного державного реєстру 1 
224 120 0000 007223, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи серія А01 № 054327. 
Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які надають аудиторські послуги № 2868 від 
23.04.2002 року, дійсне до 22.12.2016 року. 
Свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські 
перевірки фінансових установ, реєстраційний номер 0070, строк дії з 1жовтня 2013 року до 22 грудня 2016 року. 
Договір на надання аудиторських послуг № 09/17А від 17.01.2014 р. 
Термін проведення аудиту з 10.02.2014 по 14.03.2014.  
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БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА на 31.12.2013 

Актив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи 
Нематеріальні активи: 1000 332 332 
первісна вартість 1001 332 332 
накопичена амортизація 1002 0 0 
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 
Основні засоби: 1010 24 17 
первісна вартість 1011 57 60 
знос 1012 33 43 
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 
первісна вартість 1016 0 0 
знос 1017 0 0 
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 
первісна вартість 1021 0 0 
накопичена амортизація 1022 0 0 
Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств  

 
1030 0 0 

інші фінансові інвестиції 1035 5384 8924 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 
Відстрочені податкові активи 1045 85 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 5825 9273 
II. Оборотні активи 

 

Запаси 1100 0 0 
Виробничі запаси 1101 0 0 
Незавершене виробництво 1102 0 0 

 

Коди 

    Дата (рік, 
місяць, число) 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА 
ЗАХИСТ" 

за ЄДРПОУ 31571133 

Територія   за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-правова форма 
господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Орган державного управління   за СПОДУ  

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

Середня кількість працівників 0     
Одиниця виміру тис. грн.     
Адреса 01001, Шевченківський р-он, м.Київ, вулиця Михайлівська, будинок 24/11-13В 
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці): 
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)  

за міжнародними стандартами фінансової звітності v 
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Актив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

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 722 427 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами 

 
1130 3 301 

з бюджетом 1135 6 4 
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 
з нарахованих доходів 1140 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 53488 54683 
Поточні фінансові інвестиції 1160 29851 0 
Гроші та їх еквіваленти 1165 7490 35080 
Готівка 1166 18 8 
Рахунки в банках 1167 7472 5221 
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3345 943 
у тому числі в: 
резервах довгострокових зобов’язань 

 
1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 396 190 
резервах незароблених премій 1183 2949 753 
інших страхових резервах 1184 0 0 
Інші оборотні активи 1190 0 0 
Усього за розділом II 1195 94905 91438 
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття 1200 0 0 

Баланс 1300 100730 100711 
 

Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

I. Власний капітал 
 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 65562 65562 
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 
Капітал у дооцінках 1405 0 0 
Додатковий капітал 1410 0 0 
Емісійний дохід 1411 0 0 
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 
Резервний капітал 1415 11838 11838 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 19990 19364 
Неоплачений капітал 1425 0 0 
Вилучений капітал 1430 0 0 
Інші резерви 1435 0 0 
Усього за розділом I 1495 97390 96764 
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 
Довгострокові забезпечення 1520 35 35 
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 35 35 
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Пасив Код рядка На початок звітного 
періоду 

На кінець звітного 
періоду 

Цільове фінансування 1525 0 0 
Благодійна допомога 1526 0 0 
Страхові резерви, у тому числі: 1530 1847 2953 
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 
звітного періоду) 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок 
звітного періоду) 1532 921 425 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 
періоду) 1533 926 2528 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 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 1882 2988 
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 

за товари, роботи, послуги 1615 1275 203 
за розрахунками з бюджетом 1620 135 270 
за у тому числі з податку на прибуток 1621 135 270 
за розрахунками зі страхування 1625 0 0 
за розрахунками з оплати праці 1630 0 0 
за одержаними авансами 1635 39 0 
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 
за страховою діяльністю 1650 0 471 
Поточні забезпечення 1660 0 0 
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 
Інші поточні зобов’язання 1690 9 15 
Усього за розділом IІІ 1695 1458 959 
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 100730 100711 
 
 

Керівник 

  

(підпис) 

Вербицька Олена Сергіївна 

  

Головний бухгалтер 

  

(підпис) 

Шелестюк Ольга Юріївна 

  

 
  



14 

 
 Коди 

    Дата (рік, 
місяць, число) 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА 
ЗАХИСТ" 

за ЄДРПОУ 31571133 

Територія   за КОАТУУ 8039100000 
Орган державного управління   за СПОДУ  

Організаційно-правова форма 
господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 
Одиниця виміру тис. грн.     
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за 12 місяців 2013 р. 

I. Фінансові результати 

Стаття Код рядка За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 0 0 
Чисті зароблені страхові премії 2010 701 7227 
Премії підписані, валова сума 2011 6244 4450 
Премії, передані у перестрахування 2012 1745 1304 
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 1602 -1833 
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 -2196 2248 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 0 ) ( 0 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 1008 ) ( 387 ) 
Валовий: 
 прибуток 

 
2090 0 6840 

 збиток 2095 ( 307 ) ( 0 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 290 0 
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 496 0 
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 -206 0 
Інші операційні доходи 2120 428 1226 
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 ( 859 ) ( 1142 ) 
Витрати на збут 2150 ( 218 ) ( 472 ) 
Інші операційні витрати 2180 ( 301 ) ( 1403 ) 
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 5049 

 збиток 2195 ( 967 ) ( 0 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 
Інші фінансові доходи 2220 679 1439 
Інші доходи 2240 9 5 
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 
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Стаття Код рядка За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 0 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 0 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 
Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 
2290 0 6493 

 збиток 2295 ( 279 ) ( 0 ) 
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -347 -464 
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування 2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 
2350 0 6029 

 збиток 2355 ( 626 ) ( 0 ) 
II. Сукупний дохід 

Стаття Код рядка За звітний період 
За аналогічний 

період 
попереднього 

року 
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 -626 6029 
III. Елементи операційних витрат 
Матеріальні затрати 2500 43 10 
Витрати на оплату праці 2505 333 419 
Відрахування на соціальні заходи 2510 132 149 
Амортизація 2515 10 8 
Інші операційні витрати 2520 860 2431 
Разом 2550 1378 3017 
IV. Розрахунок показників прибутковості акцій 
Середньорічна кількість простих акцій 2600 49668231 49668231 
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 49668231 49668231 
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.0126 0.12139 
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію 2615 -0.0126 0.12139 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 
Примітки: д/н 

 

Керівник 

  

(підпис) 

Вербицька Олена Сергіївна 

  

Головний бухгалтер 

  

(підпис) 

Шелестюк Ольга Юрiївна 
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 Коди 

    Дата (рік, 
місяць, число) 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА 
ЗАХИСТ" 

за ЄДРПОУ 31571133 

Територія   за КОАТУУ 8039100000 
Організаційно-правова форма 
господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 
Одиниця виміру тис. грн.     
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
за 12 місяців 2013 р. 

Стаття Код рядка За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3 4 
I. 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 11 
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 5623 4229 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 
Інші надходження 3095 4621 1523 
Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг) 

 
3100 ( 1205 ) ( 847 ) 

Праці 3105 ( 287 ) ( 452 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 132 ) ( 216 ) 
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 173 ) ( 670 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 124 ) ( 670 ) 
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість 3117 ( 2 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 47 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 159 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 5988 ) ( 0 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 ) 
Інші витрачання 3190 ( 1132 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 1168 3578 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

 

Надходження від реалізації: 3200 400 403 
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Стаття Код рядка За звітний 
період 

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

фінансових інвестицій 
необоротних активів 3205 209 367 
Надходження від отриманих: 
відсотків 3215 728 1382 

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 0 0 
Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій 3255 ( 3340 ) ( 3682 ) 

необоротних активів 3260 ( 0 ) ( 556 ) 
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 ) ( 2551 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2003 -4637 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

 

Надходження від: 
Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 300 0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0 
Інші надходження 3340 4382 0 
Витрачання на: 
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 ( 300 ) ( 2650 ) 
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 ( 5808 ) ( 0 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -1426 -2650 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -2261 -3709 
Залишок коштів на початок року 3405 37341 41050 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 
Залишок коштів на кінець року 3415 35080 37341 
 

 

Керівник 
  

(підпис) 

Вербицька Олена Сергіївна 

  

Головний бухгалтер 

  

(підпис) 

Шелестюк Ольга Юрiївна 
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 Коди 

    Дата (рік, 
місяць, число) 01.01.2014 

Підприємство 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА 
ЗАХИСТ" 

за ЄДРПОУ 31571133 

Територія   за КОАТУУ 8039100000 
Орган державного управління   за СПОДУ  

Організаційно-правова форма 
господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230 

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

Одиниця виміру тис. грн.     
 

Звіт про власний капітал 
за 2013 рік 

Стаття Код 
рядка 

Зареєстро
ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатков
ий 

капітал 
Резервний 
капітал 

Нерозподілен
ий прибуток 
(непокритий 
збиток) 

Неоплачен
ий капітал 

Вилучени
й капітал Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на 
початок року 4000 65562 0 0 11838 19990 0 0 97390 

Коригування: 
Зміна облікової 
політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

4095 65562 0 0 11838 19990 0 0 97390 

Чистий прибуток 
(збиток) за 
звітний період 

4100 0 0 0 0 -626 0 0 -626 

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів 

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 
курсові різниці 4113 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 

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

Розподіл 
прибутку: 
Виплати 
власникам 
(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 
резервного 
капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Стаття Код 
рядка 

Зареєстро
ваний 
капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатков
ий 

капітал 
Резервний 
капітал 

Нерозподілен
ий прибуток 
(непокритий 
збиток) 

Неоплачен
ий капітал 

Вилучени
й капітал Всього 

Сума чистого 
прибутку, 
належна до 
бюджету 
відповідно до 
законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) 
фондів 

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 
учасників: 
Внески до 
капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості з 
капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
капіталу: 
Викуп акцій 
(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Придбання 
(продаж) 
неконтрольовано
ї частки в 
дочірньому 
підприємстві 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін у 
капіталі 4295 0 0 0 0 -626 0 0 -626 

Залишок на 
кінець року 4300 65562 0 0 11838 19364 0 0 96764 

 

 

Керівник 

  

(підпис) 

Вербицька Олена Сергіївна 

  

Головний бухгалтер 

  

(підпис) 

Шелестюк Ольга Юрiївна 
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Примітки до фінансової звітності 
 
Організація та діяльність  
 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" було засновано 
2 липня 2001 р. Акціонерами Компанії є юридична особа, зареєстрована на території України, а 
також юридична особа, яка є нерезидентом.  
АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" є універсальною ризикової страхової компанією, яка має право 
проведення страхової та перестрахової діяльності відповідно до отриманих ліцензій.  
АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" має ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України на здійснення 19 видів страхової діяльності, у тому числі 4 види обов'язкового 
страхування і 15 добровільного.  
Юридична адреса Компанії: вул. Михайлівська, 24/11-13В, м. Київ, 01001, Україна.  
Фінансова звітність АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" за рік, що закінчився 31 грудня в 2013 р., була 
затверджена керівництвом Компаній 10 лютого 2014 року.  
 
Загальна інформація  
 
Фінансові звіти Компанії підготовлені у відповідності до Міжнародних Стандартів Фінансової 
Звітності (МСФЗ), розроблених та оприлюднених Комітетом з Міжнародних стандартів 
бухгалтерського обліку (IASB). Відповідно до діючого законодавства АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" 
здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку України. Ця фінансова звітність підготовлена на основі даних бухгалтерського обліку 
Товариства з урахуванням коригувань і перекласифікацій статей, що необхідні для приведення її у 
відповідність до МСФЗ.  
 
Стислий виклад облікових політик  
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному році. 
Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня 2013 року. 
Нижче наведені нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, які повинні застосовуватись 
Страховими компаніями у теперішній час або в майбутньому: 
Поправка до МСБО 1 «Подання фінансової звітності - Представлення компонентів іншого 
сукупного прибутку» змінює групування статей, що подаються в складі іншого сукупного доходу. 
Статті, які можуть бути перекласифіковані до складу прибутку або збитку в певний момент в 
майбутньому (наприклад, в разі припинення визнання або погашення), повинні представлятися 
окремо від статей, які ніколи не будуть перекласифіковані. Поправка впливає виключно на 
подання і не впливає на фінансове становище або фінансові результати діяльності Компанії.  
Поправки до МСБО 19 «Винагороди працівникам». Згідно поправок проведено зміну в порядку 
визнання актуарних прибутків та збитків, а також вартості послуг минулих періодів і секвестру 
пенсійних планів, змінено визначення «вихідна допомога». Актуарні прибутки та збитки не можна 
переносити на майбутні періоди із застосуванням методу коридору або визнавати у прибутку чи 
збитку. Вартість послуг минулих періодів визнається в тому періоді, в якому відбулася зміна умов 
пенсійного плану; виплати, на які у працівника ще не виникло права, тепер не будуть 
розподілятися на весь період надання послуг у майбутньому. Також введені додаткові вимоги до 
розкриття інформації, а також ризиків, які виникають за планами з визначеними виплатами і 
планам, реалізованим кількома роботодавцями. Поправки не вплинули на фінансовий стан та 
результати діяльності Компанії.  
Поправки до МСФЗ 7 «Розкриття інформації - взаємозалік фінансових активів і фінансових 
зобов'язань». Компанії зобов'язані розкривати інформацію про права на здійснення взаємозаліку і 
відповідних угодах (наприклад, угоди про надання забезпечення). Нові вимоги щодо розкриття 
інформації застосовуються до всіх визнаних фінансових інструментів, які згортаються відповідно 
до МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації». Поправки не впливають на фінансовий 
стан або результати діяльності Компанії.  
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про інвестиції в інші компанії» є новим комплексним 
стандартом, що містить вимоги до розкриття інформації про всі види інвестицій в інші компанії, 
включаючи дочірні компанії, спільні угоди, асоційовані компанії і неконсолідовані структуровані 
компанії. МСФЗ 12 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2013 р. 
або після цієї дати. Дозволяється дострокове застосування. Застосування МСФЗ 12 не вплинуло на 
фінансовий стан і результати діяльності Компанії. 
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МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю» об'єднує в одному стандарті всі вказівки щодо 
оцінки справедливої вартості згідно МСФЗ. МСФЗ 13 не вносить змін до визначення того, коли 
потрібно використовувати справедливу вартість, а надає вказівки щодо оцінки справедливої 
вартості згідно МСФЗ, коли її використання вимагається або дозволяється іншими стандартами в 
складі МСФЗ. МСФЗ 13 також вимагає розкриття додаткової інформації. Застосування МСФЗ 13 не 
зробило суттєвого впливу на оцінки справедливої вартості, які визначаються Компанією. Там, де 
це необхідно, додаткова інформація розкривається в окремих примітках за активами й 
зобов'язаннями, для яких визначалася справедлива вартість.  
Перераховані нижче удосконалення не мали впливу на фінансову звітність Компанії: 
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Дане 
удосконалення роз'яснює, що компанія, яка припинила застосовувати МСФЗ в минулому і вирішила 
чи зобов'язана знову складати звітність згідно МСФЗ, має право застосувати МСФЗ 1 повторно. 
Якщо МСФЗ 1 не застосовується повторно, компанія повинна ретроспективно перерахувати 
фінансову звітність як якщо б вона ніколи не припиняла застосовувати МСФЗ. 
МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Дане вдосконалення роз'яснює різницю між додатковою 
порівняльною інформацією, що надається на добровільній основі, і мінімумом необхідної 
порівняльної інформації. Як правило, мінімальною необхідною порівняльною інформацією є 
інформація за попередній звітний період. 
МСБО 16 «Основні засоби». Дане вдосконалення роз'яснює, що основні запасні частини та 
допоміжне обладнання, задовольняють визначенню основних засобів, не є запасами. 
МСБО 32 «Фінансові інструменти: подання інформації». Дане вдосконалення роз'яснює, що 
податок на прибуток, що відноситься до виплат на користь акціонерів, враховується відповідно до 
МСФЗ (IAS) 12 «Податок на прибуток». 
МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність». Дане вдосконалення приводить у відповідність вимоги 
щодо розкриття у проміжній фінансовій звітності інформації про загальні суми активів сегмента до 
вимог щодо розкриття в ній інформації про зобов'язання сегмента. Згідно цьому роз'ясненню, 
розкриття інформації у проміжній фінансовій звітності також має відповідати розкриття інформації 
в річних фінансових звітах. 
СФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності 
Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були 
опубліковані, але не набрали чинності: 
Поправки до МСБО 32 «Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань» описують, як 
слід правильно застосовувати критерії взаємозаліку в МСБО 32 у відношенні систем розрахунків 
(таких як системи єдиного клірингового центру), в рамках яких використовуються механізми 
неодночасних валових платежів. Передбачається, що дані поправки не будуть мати впливу на 
фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. Поправки набувають чинності для 
річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати.  
Поправки до МСБУ 36 – «Розкриття інформації стосовно суми очікуваного відшкодування для 
нефінансових активів». Дана поправка зменшує обставини, при яких сума очікуваного 
відшкодування активів або генеруючих одиниць повинна бути розкрита, і вводиться явна вимога 
про розкриття ставки дисконтування при визначенні знецінення (або сторнування знецінення), де  
сума очікуваного відшкодування (на основі справедливої вартості за мінусом витрат з вибуття) 
визначається з використанням дисконтування. Поправки набувають чинності для річних звітних 
періодів, що починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. . Передбачається, що дані поправки не 
будуть мати впливу на фінансовий стан або фінансові результати діяльності Компанії. 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти: класифікація та оцінка», стандарт опублікований у листопаді 
2009 року, він замінює МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» у частині 
класифікації та оцінки фінансових інструментів. Вступає у дію  даного стандарту був запланований 
для річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2015 року, але в подальшому дата вступу в 
дію була відмінена. Компанія оцінює вплив стандарту на свою фінансову звітність. 
Поправки до МСБУ 39 - «Новація похідних інструментів і продовження обліку хеджування». У 
даних поправках передбачається виключення з вимоги про припинення обліку хеджування в 
випадку, коли новація похідного інструменту, визначеного як інструмент хеджування, відповідає 
встановленим критеріям. Дані поправки набувають чинності для річних звітних періодів, які 
починаються 1 січня 2014 або після цієї дати. Компанія не очікує, що дані поправки не будуть мати 
впливу на фінансовий стан або фінансові результати його діяльності.  
Інтерпретація IFRIC 21 «Обов'язкові платежі» У Інтерпретації роз'яснюється, що компанія визнає 
зобов'язання щодо обов'язкових платежів тоді, коли відбувається дія, що несе за собою їх сплату. 
У разі обов'язкового платежу, виплата якого вимагається у разі досягнення мінімального 
порогового значення, в інтерпретації встановлюється заборона на визнання передбачуваного 
зобов'язання до досягнення встановленого мінімального порогового значення. Інтерпретація IFRIC 
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21 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2014 року або після цієї 
дати. Ця інтерпретація не матиме впливу на фінансову звітність Компанії. 
Поправки до МСБУ 19 – «Програмами з визначеною виплатою: внески працівників». Поправки 
уточняють вимоги, які ставляться до того, як внески працівників або третіх осіб, які пов'язані з 
послугами, слід віднести до періодів надання послуги. Крім того, вона дозволяє, якщо сума внеску 
не залежить від числа років надання послуг, що такі внески, можуть, але не зобов'язані бути 
визнаними як зниження вартості послуг в періоді, в якому відповідна послуга надається. Поправка 
набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 липня 2014 року або після цієї 
дати. Ця Поправка не матиме впливу на фінансову звітність Компанії. 
Програма «Щорічні удосконалення МСФЗ». Ряд змін до стандартів, прийнятих у рамках програм по 
щорічному удосконаленню МСФЗ, набувають чинності для річних звітних періодів, що починаються 
1 липня 2014 року або після цієї дати. Дані поправки в основному носять уточнюючий характер,що 
дозволить зняти деякі невизначеності у формулюваннях и таке інше. Прийняття даних 
удосконалень не матиме впливу на фінансову звітність Компанії.   
 
Основа подання 
 
Суттєві облікові політики, що були використані при підготовці цих фінансових звітів, узагальнено 
нижче.  
Фінансові звіти були підготовлені із використанням основи для оцінки, визначеної МСФЗ для 
кожного класу активів, зобов’язань, доходів та витрат. Більш детальний опис основи для оцінки 
статей звітності наведено нижче.  
Фінансові активи та зобов’язання згортаються лише за наявності юридично закріпленого права 
здійснити взаємозалік та наміру реалізувати актив одночасно із врегулюванням зобов’язання.  
Фінансові звіти були складені на основі принципу безперервності діяльності Товариства, який 
передбачає реалізацію активів та погашення заборгованості при звичайному веденні бізнесу.  
 
Попередні оцінки та припущення  
 
Складання фінансових звітів відповідно до МСФЗ вимагає від управлінського персоналу здійснення 
попередніх оцінок та припущень, які впливають на відображені суми активів та зобов’язань, а 
також розкриття інформації про непередбачені активи та зобов’язання на дату фінансових звітів і 
відображені суми доходів та витрат звітного періоду. Через невизначеність, властиву здійсненню 
таких попередніх оцінок, фактичні результати, відображені у майбутніх періодах, можуть 
базуватися на сумах, що відрізняються від таких попередніх оцінок. Попередні оцінки та 
припущення керівництва мають значний вплив на визнання та оцінку певних активів, зобов’язань, 
доходів та витрат Групи, зокрема на:  
-Страхові резерви;  
-Відстрочені податкові активи;  
-Резерви на знецінення дебіторської заборгованості та інших активів.  
 
Подальша інформація стосовно визнання та оцінки таких активів та зобов’язань наведена у 
відповідних примітках. 
 
Валюта виміру та подання  
 
Фінансові звіти Компанії подані у гривні (грн), що також є функціональною валютою виходячи з 
основного економічного середовища, у якому Компанія здійснює свою діяльність. Це означає, що 
операції в валютах інших ніж гривня, розглядаються як операції в іноземних валютах. Прибутки та 
збитки від зміни валютних курсів внаслідок таких операцій, а також внаслідок конвертації 
залишкових балансів за курсом на кінець року, відображені у звіті про сукупні доходи у статтях 
"інші доходи" або "інші витрати" відповідно.  
Всі суми у фінансових звітах та примітках наведені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше.  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки готівки в касі, грошові кошти на поточних 
рахунках в банках, а також короткострокові депозити із терміном повернення менше 3 місяців.  
 
Депозити в банках  
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Депозити в банках включають кошти, розміщені в банках як строкові внески (як правило, більш 
ніж на місяць).  
 
Фінансові активи  
 
Фінансові активи залежно від мети, з якою вони були придбані, класифікуються за наступними 
категоріями: фінансові активи за справедливою вартістю з урахуванням змін вартості через звіт 
про прибутки і збитки, позики та дебіторська заборгованість, інвестиції, що утримуються до 
погашення, Фінансові активи Товариства включають дебіторську заборгованість, інвестиції, які 
оцінюються за справедливою вартістю та інвестиції, що оцінюються за історичною собівартістю 
(Рівень 3) 
Ієрархія джерел справедливої вартості 
Компанія використовує наступну ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових 
інструментів та розкриття інформації про неї в розрізі моделей оцінки: 
Рівень 1: ціни на активних ринках за ідентичними активами чи зобов'язаннями (без будь-яких 
коригувань). 
Рівень 2: інші методи: всі вихідні дані, які мають суттєвий вплив на відображену справедливу 
вартість, спостерігаються на ринку або безпосередньо, або опосередковано. 
Рівень 3: методи, в яких використовуються вихідні дані, що мають суттєвий вплив на 
відображену справедливу вартість, які не грунтуються на спостереженні ринкової інформації. 
 
Усі стандартні операції з придбання та продажу фінансових активів відображаються на дату 
розрахунків. Датою розрахунків є дата, коли здійснюється поставка активу Товариства. 
Стандартними операціями з придбання та продажу фінансових активів є придбання та продаж 
активу згідно з договором, умови якого вимагають поставки активу протягом строку, визначеного 
законодавством або правилами даного ринку. Під час первісного визнання фінансовий актив 
оцінюється за справедливою вартістю плюс, якщо фінансовий актив не є активом за справедливою 
вартістю через звіт про прибутки та збитки, витрати на здійснення операції, що безпосередньо 
пов’язані з придбанням такого фінансового активу. Припинення визнання фінансових активів має 
місце, коли минають права на отримання грошових потоків від фінансових активів або такі права 
передані, та ризики і винагороди, пов’язані з правом власності на фінансові активи, в основному 
передані.  
 
Страхові та інвестиційні контракти  
 
Договори, що передають значний страховий ризик, класифікуються як договори страхування та 
перестрахування.  
i) Дебіторська заборгованість за договорами страхування  
Дебіторська заборгованість за договорами страхування включає несплачені страхові премії 
страхувальниками та перестрахувальниками за договорами страхування, укладеними 
(випущеними) Компанією.  
ii) Договори перестрахування  
Компанія укладає договори перестрахування з метою обмеження потенційного збитку шляхом 
диверсифікації ризиків. Контракти, що узгоджують отримання/надання компенсації за збитками за 
одним або кількома страховими контрактами, є контрактами на перестрахування.  
iii) Відстрочені аквізиційні витрати  
 
Витрати, що пов’язані з укладанням нових договорів страхування та відновленням раніше 
укладених, в основному, комісійні та агентські винагороди, капіталізуються та амортизуються 
протягом періоду, в якому відповідні страхові премії визнаються заробленими. Розрахунок 
залишку відстрочених аквізиційних витрат базується на співвідношенні нарахованих та зароблених 
премій за відповідний період.  
iv) Зобов’язання за договорами страхування  
Зобов’язання за договорами страхування включають резерв незароблених премій, резерви збитків 
та інші резерви.  
Резерв незароблених премій включає частки нарахованих страхових премій, що відповідають 
страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Частка перестраховиків у резерві незароблених 
премій визначається відповідно до умов договорів перестрахування та відображається у складі 
активів.  
Резерви збитків включають:  



АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" 
Примітки до фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року і за рік, що завершився на зазначену дату  
(в тисячах гривень) 

24 

-Резерв заявлених, але невиплачених збитків, що включає зарезервовані несплачені страхові 
платежі та відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення 
щодо виплати або відмови у виплаті;  
-Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, що включає оцінку обсягу зобов`язань страховика 
для здійснення страхових виплат, а також витрати на врегулювання збитків, які виникли у зв`язку 
зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не 
було заявлено на звітну дату в установленому законодавством України та/або договором порядку.  
 
АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" на 31.12.2013 року провело оцінку адекватності своїх визнаних 
страхових зобов’язань на основі побудови актуарної моделі оцінки майбутніх грошових потоків за 
діючим на звітну дату портфелем договорів страхування.  
В результаті тестування адекватності зобов’язань страховика зроблено наступний висновок:  
Згідно із побудованою моделлю очікуваних грошових потоків та при виконанні прогнозованих 
припущень щодо майбутньої динаміки бізнесу, оцінка різниці поточної вартості очікуваних 
зобов’язань за діючим портфелем договорів та надходженням майбутніх грошових сум на 
31.12.2013 становить 2472.6 тис. грн.  
Таким чином, резерв незароблених премій, сформований на 31.12.2013 в сумі 2528.4 тис. грн., є 
достатнім для покриття майбутніх страхових зобов’язань за діючим на звітну дату портфелем 
договорів страхування.  
Враховуючи, станом на звітну дату, недостатність історичних даних для аналізу динаміки розвитку 
збитків, найкращою оцінкою пропонується вважати наведену в фінансовій звітності величину 
резерву заявлених, але невиплачених збитків. Надалі, після накопичення достатньої статистики 
щодо розвитку збитків, пропонується використовувати ланцюговий метод.  
v) Заборгованість перед перестраховиками  
Зобов’язання за договорами перестрахування включають, як правило, премії, що належать 
перестраховикам та визнаються як витрати, коли вони мають бути сплачені. У ході здійснення 
звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків. Такі угоди про перестрахування 
забезпечують більшу диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву здійснювати контроль над 
потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, та надають додаткову 
можливість для ризику.  
Активи перестрахування включають суми заборгованості інших компаній, що здійснюють 
перестрахування, за виплачені і невиплачені страхові збитки, і витрати по коригуванню збитків, і 
передані незароблені страхові премії.  
При здійсненні операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за 
договорами перестрахування, формують права вимоги до перестрахувальників і враховуються, як 
суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій.  
Суми часток перестраховиків у страхових резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на 
звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які були передані 
перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові 
резерви інші, ніж резерв незароблених премій.  
Контракти з перестрахування оцінюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик 
визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна 
можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією 
перестраховику.  
vi) Страхові премії, страхові виплати та відшкодування  
Нараховані премії включають премії за договорами страхування, надання страхового захисту за 
якими починається в звітному році, незалежно від того, чи мають вони відношення в цілому або 
частково до наступного облікового періоду. Зароблена частина премій визнається доходом. Премії 
вважаються заробленими з дати початку страхового покриття, протягом дії страхового контракту 
на базі ризику страхування. Страхові платежі, що одержані до початку дії страхового покриття, 
визнаються як одержані аванси.  
Частки страхових премій належні перестраховикам та частки страхових виплат і відшкодувань, що 
отримуються від перестраховиків, вираховуються із зароблених премій та нарахованих страхових 
виплат та відшкодувань відповідно.  
 
Основні засоби  
 
Основні засоби, що були придбані Компанією, наведені за історичною вартістю за вирахуванням 
накопиченого зносу та будь – якого зменшення корисності. Використаний метод амортизації 
відображає очікувану форму споживання майбутніх економічних вигід. Амортизація основних 
засобів нараховується пооб’єктно прямолінійним методом.  
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Строк корисної експлуатації активу визначений виходячи з очікуваної корисності активу для 
Компанії. Встановлений термін корисного використання з дати введення в експлуатацію:  
 

Група  

 

Строк корисного використання  
Будівлі та споруди  20 років  
Меблі  5 років  
Автомобілі  5 років  
Офісне обладнання  3 роки  
Інше  1 рік  
  
  
Витрати, що здійснюються для підтримання основних засобів у робочому стані та одержання 
первісно визначеної суми майбутніх економічних вигод від їх використання, визнаються витратами 
періоду. Заміни та удосконалення, які можуть продовжити строк корисної експлуатації чи значно 
покращити стан активу, капіталізуються. 
 
 Нематеріальні активи 
Нематеріальні активи Компанії представлені програмним забезпеченням, правами користування. 
Нематеріальні активи відображені в обліку за собівартістю. 
Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання 
нематеріальних активів 
Строк корисного використання нематеріальних активів по групах: 

Група Строк корисного використання 
Ліцензії 10 років 
Програмне забеспечення 3-5 років 
Ліцензії на види страхування безстроково 
Інше 3 роки 

 

 Зменшення корисності активів 
На кожну дату балансу Товариство переглядає балансову вартість своїх активів з метою визначити, 
чи існує ознака зменшення корисності цих активів.  Якщо таке свідчення існує, сума очікуваного 
відшкодування активу попередньо оцінюється для визначення ступеня збитку від зменшення 
корисності (якщо він існує).  Коли неможливо попередньо оцінити суму очікуваного відшкодування 
окремого активу, Товариство попередньо оцінює суму очікуваного відшкодування одиниці, яка 
генерує грошові кошти, до якої належить актив. 
При аналізі наявності свідчення про зменшення корисності інвестицій доступних для продажу 
Товариство використовує всю доступну інформацію щодо їх обігу на ринку, а також щодо 
надійності та ризикованості діяльності емітентів таких паперів. 
 
 Оренда 
Відсутні об’єкти, що одержані у фінансову оренду. 
 
Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі сутності 
операції. При цьому необхідно встановити, чи залежить виконання угоди від використання 
конкретного активу або активів, чи переходить право користування активом у результаті даної 
угоди. 
Компанія як орендар 
Компанія виступає орендарем основних засобів. 
Фінансова оренда, за якою до Компанії переходять всі ризики і вигоди, пов'язані з володінням 
орендованим активом, капіталізується при первісному визнанні за найменшою з двох величин: 
справедливої вартістю орендованого активу та теперішньою вартістю мінімальних орендних 
платежів. Орендні платежі розподіляються на фінансові платежі та зменшення орендного 
зобов'язання таким чином, щоб відсоткова ставка була постійною по відношенню до суми 
зобов'язання. Процентні витрати відображаються у звіті про сукупний дохід. Капіталізовані 
орендовані активи амортизуються протягом найменшого з періодів: періоду оренди та терміну 
очікуваного корисного використання, якщо немає достатньої впевненості щодо їх переходу у 
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власність Компанії в кінці строку оренди. Операційні орендні платежі відображаються як витрати у 
звіті про сукупний дохід на підставі лінійного методу протягом періоду оренди. 
Компанія як орендодавець 
Оренда, за умовами якої орендодавець зберігає за собою основні ризики і вигоди, пов'язані з 
використанням даного активу, класифікується як операційна. Початкові прямі витрати, понесені 
при укладенні договору операційної оренди, включаються до балансової вартості орендованого 
активу і визнаються протягом терміну оренди пропорційно доходу від оренди. Потенційні орендні 
платежі визнаються як дохід у періоді, в якому вони були отримані. 
 
 Капітал 
Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, безпосередньо пов'язані з 
випуском нових акцій, відображаються як зменшення власних коштів акціонерів за вирахуванням 
всіх застосовних податків на прибуток. 
Дивіденди по простих акціях відображаються як зменшення власних коштів у тому періоді, в якому 
вони були оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати, розглядаються в якості події після 
звітної дати згідно МСБО 10 "Події після звітної дати", І інформація про них розкривається 
відповідним чином. 
 
Нереалізовані прибутки (збитки) є результатом зміни вартості інвестицій, що обліковуються із 2012 
року за історичною собівартістю (попередні роки – за методом участі в капіталі). 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) включає результати поточного року, які розкриті у 
звіті про фінансові результати 
 
 Фінансові зобов’язання 
Фінансові зобов’язання Товариства включають зобов’язання за договорами страхування та іншу 
кредиторську заборгованість.  Фінансові зобов’язання визнаються, коли Товариство стає стороною 
контрактних умов, що стосуються фінансових зобов’язань.  Усі процентні витрати, пов’язані з 
фінансовими зобов’язаннями, визнаються як «процентні витрати у звіті про фінансові результати 
 
 Пенсії та пенсійні плани 
Товариство здійснює обов’язкові відрахування до Державного пенсійного фонду України на суму, 
яка розраховується виходячі із заробітної плати кожного працівника. Такі суми відображаються як 
витрати за період, коли працівникові нараховується відповідна винагорода. 
 
Станом на 31 грудня 2013 року Товариство не мало додаткових зобов’язань за пенсійними 
планами, допомозі після виходу на пенсію, страхуванню або допомозі після звільнення перед 
нинішніми або колишніми працівниками. 
 
 Податок на прибуток 
Поточний податок на прибуток обчислюється відповідно до законодавства України. Відстрочений 
податок на прибуток нараховується за методом зобов’язань станом на дату складання балансу 
щодо всіх тимчасових різниць між податковою базою активів і зобов’язань та їх балансовою 
вартістю, відображеною у фінансовій звітності. 
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються щодо тимчасових різниць, що оподатковуються.  
Відстрочені податкові активи визнаються щодо тимчасових різниць, що вираховуються, 
невикористаних податкових активів та податкових збитків, що перенесені на наступні періоди, 
якщо є ймовірним майбутній оподатковуваний прибуток, за рахунок якого можна використати ці 
тимчасові різниці, податкові активи та невикористані податкові збитки. Балансова вартість 
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату балансу і зменшується, якщо 
зникає ймовірність того, що майбутній оподатковуваний прибуток дозволить повністю або частково 
використати ці відстрочені податкові активи. 
Відстрочені податкові активи та зобов’язання розраховуються за ставками оподаткування, 
застосування яких очікується у періоді реалізації активу чи розрахунку за зобов’язанням, на основі 
ставок оподаткування та податкового законодавства, фактично або в значному ступені чинних на 
дату балансу.  Податковим Кодексом України встановлені наступні ставки податку в залежності від 
виду діяльності та операцій, що є об’єктом оподаткування: 
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Вид діяльності Об’єкт оподаткування 
Ставка 

податку 

Страхова діяльність 

Чисті нараховані страхові премії за мінусом 
страхових премій переданих в 
перестрахування 3 % 

Операції з цінними паперами Прибуток від операцій з цінними паперами 10 % 
Інші види діяльності: Результат від фінансової та інвестиційної 

діяльності 19 % 

АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ"зареєстровано як платник податку. 

Нематеріальні активи 

 

     31.12.2011 

 

 31.12.2012  31.12.2013 
 Нематеріальні активи 

     
 

  
  

Первісна вартість: 
     

 
  

  
Залишок на 1 січня         382  

 
338  332 

 Надходження         1  
 

-  - 
Вибуття         -  

 
(51)   

Залишок на 31 грудня         383  
 

332  332 
Амортизація та 
знецінення:         

 

 

  
  

Залишок на 1 січня         (163)  
 

-  - 
Амортизація за рік         (30)  

  
  

Вибуття         -  
 

-  - 
Залишок на 31 грудня         (193)  

 
-  - 

Чиста балансова 
вартість:         

 

 

  
  

Залишок на 1 січня         219  
 

383  332 
Залишок на 31 грудня         190  

 
332  332 

 

Основні засоби 

 
Земля  Будівлі  

Передавальн
е обладнання  

Офісне 
обладнанн

я  
Транспортні 

засоби  Інше  

Незавершен
і капітальні 
інвестиції  Разом 

Первісна вартість або 
оцінка:                
На 1 січня 2011 року 

  
- 

 
- 

 
272 

 
- 

 
192 

 
- 

 
464 

Надходження - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1 
 

- 
 

1 
Вибуття - 

   
- 

 
- 

 
- 

   
- 

 
(659) 

Уцінка 
  

(2'70
4) 

 
- 

 
(7) 

 
- 

 
(5) 

 
- 

 

(2'716
) 

На 31 грудня 2011 року - 
 

- 
 

- 
 

272 
 

- 
 

192 
 

- 
 

464 
Знос та знецінення: 

               На 1 січня 2011 року - 
 
(168) 

 
- 

 
(194) 

 
- 

 
(183) 

 
- 

 
(545) 

Амортизація за рік - 
 
(120) 

 
- 

 
(58) 

 
- 

 
(5) 

 
- 

 
(183) 

Вибуття - 
 

74 
 

- 
 

7 
 

- 
 

5 
 

- 
 

86 
Уцінка - 

 
214 

 
- 

 
- 

 
- 

   
- 

 
214 

На 31 грудня 2011 року - 
 

- 
 

- 
 

(245) 
 

- 
 
(183) 

 
- 

 
(428) 

Чиста балансова вартість: 
    

- 
          На 1 січня 2011 року - 

 
3'195 

 
- 

 
85 

 
- 

 
13 

 
- 

 
3'293 

На 31 грудня 2011 року - 
 

- 
 

- 
 

27 
 

- 
 

9 
 

- 
 

36 
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 Земля  
Будів
лі  

Передаваль
не 

обладнання  

Офісне 
обладнан

ня  
Транспорт
ні засоби  Інше  

Незаверш
ені 

капітальні 
інвестиції 

 Разом 

Первісна вартість або 
оцінка:                
На 1 січня 2012 року - 

 
- 

 
- 

 
272 

 
- 

 
191 

 
- 

 
463 

Надходження - 
     

6 
     

6 
 

12 
Вибуття - 

     
(221) 

   
(191) 

 
(6) 

 
(418) 

Рекласифікація - 
           

- 
 

- 
Виключення * - 

   
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Переоцінка - 
             

- 
Уцінка 

              
- 

На 31 грудня 2012 року - 
 

- 
 

- 
 

57 
 

- 
 

- 
 

- 
 

57 

Знос та знецінення: 
               На 1 січня 2012 року - 
 

- 
 

- 
 

(245) 
 

- 
 
(183) 

 
- 

 
(428) 

Амортизація за рік - 
     

(9) 
     

- 
 

(9) 
Вибуття - 

     
221 

   
183 

 
- 

 
404 

Рекласифікація - 
           

- 
 

- 
Виключення * - 

           
- 

 
- 

Переоцінка - 
           

- 
 

- 
Уцінка - 

           
- 

 
- 

На 31 грудня 2012 року - 
 

- 
 

- 
 

(33) 
 

- 
 

(0) 
 

- 
 

(33) 

Чиста балансова вартість: 
            

- 
  На 1 січня 2012 року - 

 
- 

 
- 

 
27 

 
- 

 
8 

 
- 

 
35 

На 31 грудня 2012 року - 
 

- 
 

- 
 

24 
 

- 
 

(0) 
 

- 
 

24 

 

 Земля  
Будів
лі  

Передаваль
не 

обладнання  

Офісне 
обладнан

ня  
Транспорт
ні засоби  Інше  

Незаверш
ені 

капітальні 
інвестиції 

 Разом 

Первісна вартість або 
оцінка:                
На 1 січня 2013 року - 

 
- 

 
- 

 
57 

 
- 

 
- 

 
- 

 
57 

Надходження - 
 

- 
 

- 
 

3 
 

- 
 

- 
 

- 
 

3 
На 31 грудня 2013 року - 

 
- 

 
- 

 
60 

 
- 

 
- 

 
- 

 
60 

Знос та знецінення: 
               На 1 січня 2013 року - 
 

- 
 

- 
 

(33) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(32) 
Амортизація за рік - 

 
- 

 
- 

 
(10) 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(10) 

На 31 грудня 2013 року - 
 

- 
 

- 
 

(43) 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(32) 

Чиста балансова вартість: 
            

- 
  На 1 січня 2013 року - 

 
- 

 
- 

 
24 

 
- 

 
- 

 
- 

 
24 

На 31 грудня 2013 року - 
 

- 
 

- 
 

17 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17 
 

Інші фінансові активи 

Акції, що котируються на ринку цінних патерів 

 
    Акції, що котируються на ринку цінних патерів 

складаються з акцій: 
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31.12.2011 

 
31.12.2012  31.12.2013 

ПАТ ЗНВКІФ "Домінанта "   - 
 

2'457  2'457 

ПАТ ЗНВКІФ "Інвестиції плюс"   - 
 

1'545  1'545 

ПАТ ЗНВКІФ "Сертеза"   - 
 

916  916 
ПАТ ЗНВКІФ "Стандарт Кепітал"   - 

 
466  466 

ТОВ «СТС-Капітал Фінансова компанія»  -  -  598 
Фінансова компанія АОА «Інвестментс»  -  -  212 

ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС»   -  -  2730 

Разом  -  5384  8924 
 

Виробничі запаси 

 
Виробничі запаси 

 
31.12.2011 

 
31.12.2012  31.12.2013 

Інші запаси   10 
 

-  - 
Виробничі запаси разом (Баланс рядок 1101)   10 

 
-  - 

 

5. Дебіторська заборгованість за договорами страхування 

  
  

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 
Торговельна дебіторська з 
вітчизняними страхувальниками    29   27   669  
Дебіторська заборгованість по 
розрахунках з перестраховиками    439  692   214  
Інша дебіторська заборгованість   -  3 4 
Резерв сумнівних боргів по іншій дебіторській 
заборгованості   

  
(460) (460) 

 

   (460) (460) 
Всього    468  262 427 

 

6 Інша дебіторська заборгованість 

 

  31.12.2011  31.12.2012 31.12.2013 
Інша поточна дебіторська заборгованість (iii)   35'221 

 
53'948 54'683 

Інша дебіторська заборгованість разом   35'221 
 

53'948 54'683 

Поточна (Баланс рядок 1155)   35'221 
 

53'948 54'683 
Інша дебіторська заборгованість разом   35'221 

 
53'848 54'683 
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7 Грошові кошти та їх еквіваленти 

 

  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013 
Грошові кошти в банках   1'887 

 
837  866 

Депозити в банках  9'292  6'635  4'355 
Грошові кошти в касі   20 

 
18  8 

Еквівалент грошових коштів  29753  29851  29851 
Грошові кошти та їх еквіваленти разом (Баланс 
рядок 1165)   40'952 

 
37'341  35'080 

 
Депозити за строками погашення на 31 грудня 2013 узагальнено таким чином: 

 До 1 року Від 1 до 3 
років 

Від 3 до 5 
років 

Всього на 

31 грудня 2013 
     
Депозити в банках у національній 
валюті (UAH) 3'380 - - 3'380 

Депозити в банках у доларах США 
(USD) 

975 - - 975 

Всього 4'355 - - 4'355 

 

Депозити за строками погашення на 31 грудня 2012 узагальнено таким чином: 

 До 1 року Від 1 до 3 
років 

Від 3 до 5 
років 

Всього на 

31 грудня 
2012 

     
Депозити в банках у національній 
валюті (UAH) 3'051 2'700 5 5'756 

Депозити в банках у доларах США 
(USD) 

471 3400 8 879 

Всього 3'522 3'100 13 6'635 

 

Депозити за строками погашення на 31 грудня 2011 узагальнено таким чином: 

 
До	  1	  року	  

Від	  1	  до	  3	  
років	  

Від	  3	  до	  5	  років	  
Всього	  на	  	  	  	  	  	  
31	  грудня	  

2011	  

     
Депозити в банках у національній 
валюті (UAH) 7'300 - 280 7'580 
Депозити в банках у доларах США 
(USD) 1'305 - 407 1'712 
Всього 8'605 - 686 9'292 

 

Депозити розміщені в банківських установах на території України.  Процентні ставки за депозитами 
в гривнях відповідають ринковим та складають у середньому від 10% до 19,5% у залежності від 
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терміну вкладу.  Процентні ставки за депозитами в іноземній валюті відповідають ринковим та 
складають у середньому від 2% до 8% у залежності від терміну вкладу.   

 

Еквівалент грошових коштів складаються з: 
    

  
31.12.2011 

 
31.12.2012  31.12.2013 

ТОВ "Компанія Стейл-Груп "   13'500 
 

13'500  13'500 
ТОВ "РТІ-Комплекс "   3'900 

 
3'900  3'900 

ТОВ Фірма "Тріал-Альянс Комерційна "   12'353 
 

12'451  12'451 

Разом   29'753 
 

29'851  29'851 

 

8 Акціонерний капітал 
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49'668'231 
 

1.32 
 

65'562'065 
 

49'668'231 
 

1.32 
 

65'562'065  49'668'231  1.32  65'562'065 

            
      

Вилучений 
капітал (13'649'811) 

 
1.32 

 
(18'017'751) 

 
- 

 
- 

 
-  -  -  - 

Забезпечення виплат персоналу 

Забезпечення виплат персоналу 
 

31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013 
Залишок на 1 січня    - 

 
19  35 

Нараховано за рік     19 
 

16  0 
Використано у звітному році    

   
  

Залишок на 31 грудня    19 
 

35  35 
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Страхові резерви 

 

 

Частка перестраховиків у страхових резервах 

 

   
31.12.2

011  

Зміни у 
Звіті про 
сукупний 
дохід 

 
31.12.2

012  

Зміни у 
Звіті про 
сукупний 
дохід 

 
31.12.20

13 

Частка перестраховиків у 
страхових резервах   

 
(1'098) 

 
(2'247) 

 
(3'345)  2'402  (943) 

 

Торговельна та інша кредиторська заборгованість 

 

Аванси, отримані від замовників 

  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013 

Аванси, отримані від страхувальників   169 
 

35  - 
Аванси отримані від перестрахувальників   2 

 
4  - 

Аванси, отримані від замовників разом 
(Баланс рядок 1635)   171 

 
39  - 

Зобовязання за страховою діяльністю 

  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013 

Перед страхувальниками   - 
 

-  41 
Перед перестрахувальниками      4 
Перед перестраховиками   - 

 
-  406 

Інші зобовязання  -  -  23 
Аванси, отримані від замовників разом (Баланс 
рядок 1650)   - 

 
-  471 

 

   
31.12.201

1  

Зміни у 
Звіті про 
сукупний 
дохід 

 
31.12.2

012  

Зміни у Звіті 
про 

сукупний 
дохід 

 31.12.2
013 

Страхові резерви   
 

3'680 
 

(1'833) 
 

1'847  1106  2'953 

  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013 
Торговельна кредиторська заборгованість    571 

 
1'275  203 

Заборгованість по заробітній платі    1 
 

-  - 
Торговельна та інша 
кредиторська заборгованість 
разом (Баланс рядки 
530+580+590)   572  1275  203 
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Зобов'язання по податках 

  31.12.2011  31.12.2012  31.12.2013 
ПДВ до сплати   134 

 
-  - 

Податок на прибуток до сплати   132 
 

135  270 
Інші податки до сплати   3 

 
-  - 

Зобов'язання по податках разом (Баланс рядки 
1620+1621)   269 

 
135  270 

Чиста виручка 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Валова сума отриманих премій (i) 

 
6'244 

 
4'450  10'175 

Премії, які передані у перестрахування (ii) 
 

(1'745) 
 

(1'304)  (3'447) 
Зміни резервів незароблених премій 

 
(1'602) 

 
1'833  (224) 

Зміни частки перестраховиків у резервах 
незароблених премій 

 
(2'196) 

 

2'248 
 (2'025) 

Чиста виручка разом (Звіт про фінансові 
результати рядок 2010) 

 
701 

 
7'227  4'479 

 

i. Валова сума отриманих премій 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Добровільне страхування медичних 
витрат 

 
85 

 
240  84 

Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я) 

 
3 

 
3  1 

Обовязкове страхування цивільної 
відповідальності власників небезпечних 
вантажів  6  -  - 
Страхування вантажів та багажу 

 
5 

 
155  509 

Страхування від вогневих ризиків та 
ризиків стихійних явищ 

 
694 

 
676  4'014 

Страхування від нещасних випадків 
 

367 
 

393  228 
Страхування від нещасних випадків на 
транспорті 

 
5 

 
6  1 

Страхування відповідальності суб'єктів 
транспортування небезпечних вантажів 

 
13 

 
1   

Страхування водного транспорту 
 

2 
 

2  5 
Страхування здоровя на випадок 
хвороби  1  -  - 
Страхування кредитів 

 
1 

 
2  25 

Страхування майна 
 

608 
 

586  3'181 
Страхування наземного транспорту, 
крім залізничного 

 
3475 

 
2'042  1'966 

Страхування робітників відомчої та 
сільської пожежної охорони и членів 
ДПД 

 
104 

 
16  3 

Страхування фінансових ризиків 
 

-16 
 

31  148 
Страхування цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту 
(включаючи цивільну відповідальність 
перевізника) 

 
52 

 
53  1 
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Страхування цивільної відповідальності 
власників водного транспорту 
(включаючи цивільну відповідальність 
перевізника)  1  -  - 

Страхування інвестицій  1  -  - 
Страхування цивільної відповідальності 
перед третіми особами 

 
837 

 
244  9 

  
6'244 

 
4'450  10'175 

ii. Премії, які виплачені перестраховикам 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Страхування вантажів та багажу 

 
-  - 

 
201 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 
явищ 

 

180  
153 

 
1'105 

Страхування від нещасних випадків 
 

53  73 
 

53 
Страхування майна 

 
157  192 

 
1'044 

Страхування наземного транспорту, крім залізничного 
 

1’329  854 
 

516 
Страхування фінансових ризиків 

 
-  - 

 
301 

Страхування цивільної відповідальності власників 
наземного транспорту (включаючи цивільну 
відповідальність перевізника) 

 

26  

32 
 

- 
Страхування кредитів 

 
-  - 

 
227 

  
1’745  1'304 

 
3'447 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 

 
Страхові 
виплати 

 

 

Частка 
перестрахови

ків  

 Чисті понесені 
виплати за 
страховими 
випадками 

 2013  2012 2011  2013  2012 2011   2013 2012 2011  
Добровільне 
страхування медичних 
витрат 32 

 
79 95 

 
- 

 
- - 

 
 32 79 95  

Медичне страхування 
(безперервне 
страхування здоров'я) - 

 
2 - 

 
- 

 
- - 

 
 - 2 -  

Страхування від 
нещасних випадків - 

 
4 24 

 
- 

 
- - 

 
 - 4 24  

Страхування майна 1’714  - -  (1603)  - -   111 - -  
Страхування від 
вогневих ризиків та 
ризиків стихійних 
явищ 1’714  - -  (1602)  - -   112 - -  
Страхування наземного 
транспорту, крім 
залізничного 2’723 

 
846 1'686 

 
(1970) 

 
(545) (911) 

 
 753 302 775  

 
6’183 

 
931 1'805 

 
(5’175) 

 
(545) (911) 

 
 1008 387 894  
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Інші операційні доходи (витрати) 

Інші операційні доходи 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Дохід від реалізації фінансових інвестицій   -  803 

 
34'913 

Інші доходи операційної діяльності   428  423 
 

436 
Інші операційні доходи разом (Звіт про фінансові 
результати рядок 2120)   

428  
1226 

 
35'349 

 

Інші операційні витрати 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій   -  (836) 

 
(39'108) 

Інші витрати операційної діяльності   301  (567) 
 

(647) 
Інші операційні витрати разом (Звіт про фінансові 
результати рядок 2180)   

301  
(1'403) 

 
(39'755) 

Адміністративні витрати  

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Заробітна плата та відповідні нарахування   (386)  (366) 

 
(275) 

Знос і амортизація   (10)  (8) 
 

- 
Експертні послуги   (12)  (57) 

 
(130) 

Професійні послуги   (100)  (104) 
 

(66) 
Офісне приладдя та матеріали   (43)  (151) 

 
(77) 

Банківські послуги   (43)  (21) 
 

(22) 
Зв'язок   (26)  (60) 

 
(47) 

Податки та збори   (2)  - 
 

(44) 
Оренда   (72)  (106) 

 
(138) 

Комунальні послуги   (52)  (40) 
 

(59) 
Консультаційні послуги   (55)  (50) 

 
(83) 

Резерв відпусток   (35)  (35) 
 

(11) 
Судові витрати   (12)  (51) 

 
- 

Інші адміністративні витрати   (11)  (93) 
 

(77) 
Адміністративні витрати разом (Звіт про фінансові 
результати рядок 2130)   

(859)  
(1'142) 

 
(1'029) 

Витрати на збут 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Заробітна плата та відповідні нарахування   (79)  (202) 

 
(189) 

Комісійна винагорода   (134)  (165) 
 

(218) 
Податок на землю та інші податки   -  - 

 
- 

Професійні послуги   (5)  (99) 
 

- 
Офісне приладдя та матеріали   -  - 

 
- 

Інші витрати на збут   -  (6) 
 

- 

Витрати на збут разом (Звіт про фінансові результати 
рядок 2150)   

 

(218) 

 

(472) 
 

(407) 
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Фінансові доходи 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 

Процентні доходи за депозитами   

 

679 

 

1'439  
 

716  

Процентні доходи разом   

 

679 

 

1'439  
 

716  

 

Інші витрати 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Інші витрати разом (Звіт про фінансові результати рядок 
2270)   

-  
- 

 
(296) 

Податок на прибуток 

  31.12.2013  31.12.2012  31.12.2011 
Податок на прибуток у звіті про фінансові результати: 

 
  

   Поточний податок на прибуток: 
 
  

   Витрата з поточного податку на прибуток   347  456 
 

404 
Відстрочений податок на прибуток: 

 
  

   Відстрочений податок на прибуток, визнаний у поточному 
році   

-  
8 

 
(86) 

Витрати з податку на прибуток у звіті про фінансові 
результати (Звіт про фінансові результати рядок 2300)   

 

347 

 

464 
 

318 

 

Операції з пов’язаними сторонами 

Компанія здійснює операції з пов'язаними сторонами у ході нормальної економічної діяльності.  

Пов'язані сторони включають в себе контролюючу групу акціонерів, ключовий керівний персонал 
та їх близьких родичів. Ціни для пов'язанних сторін визначаються на постійній основі. 

Дебіторська заборгованість з пов’язаними особами: 
 

  31.12.2011 

 

 31.12.2012  31.12.2013 
Ксі.Ді.Ай. Інвестмент ЛТД Компанія  -  

 
18018  18018 

Ксеніч Костянтин Михайлович  1  
 

1  19 
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Кредиторська заборгованість з пов’язаними особами відсутня 

 

Заробітна плата ключового персоналу складала у 2011, 2012 та 2013 рр. – 34 тис грн., 35 тис грн. та 
36 тис грн. відповідно. 

 

Потенційні та умовні активи та зобов’язання 

Оподаткування 

Законодавство України з питань оподаткування є предметом частих змін.  Керівництво вважає, що 
Компанія дотримувалось всіх нормативних положень, і всі передбачені законодавством податки 
були нараховані та сплачені.  У випадках, коли порядок нарахування податкових зобов’язань був 
недостатньо чітким, Компанія нараховувала податкові зобов’язання на основі офіційних роз’яснень 
та оцінок керівництва. 

Судові процеси 

У ході звичайної діяльності Компанія залучається до різних судових процесів.  У випадку, якщо 
Компанія є стороною судового процесу та втрати за наслідками такого процесу є ймовірними, 
Компанія створює відповідні резерви для покриття збитків. На думку керівництва, на 31 грудня 
2013 відсутні справи або позови, що можуть призвести до суттєвого збитку. 

Політики управління ризиками 

Основними ризиками, з якими Компанія стикається у ході звичайної діяльності, є страхові ризики, 
та ризик ліквідності. Відповідальність за управління ризиками покладено на Правління Компанією.   
Контроль за фінансовою та операційною діяльністю Компанії, у тому числі, процесами управління 
ризиками, здійснює Ревізор. Зазначені органи управління підпорядковані Загальним зборам 
учасників Компанії. 

Страхові ризики 

Основною діяльністю АТ"СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" є страхова діяльність, що передбачає 
прийняття ризику втрат з боку іншої сторони чи організації, які напряму несуть ризики втрат.  Такі 
ризики стосуються втрати власності, виникнення зобов’язань перед третіми особами, нещасних 
випадків та інших ситуацій, які можуть виникнути у разі настання страхового випадку.  Таким 
чином, Компанія несе ризик невизначеності стосовно строку та вартості таких подій, та наступних 
претензій за договорами страхування. 

Компанія керує своїми страховими ризиками шляхом укладенням договорів перестрахування, 
застосуванням процедур прийняття ризиків.  Політика Компанії також спрямована на виконання 
законодавчих вимог щодо забезпечення платоспроможності.  Ці вимоги включають створення 
обов’язкових страхових резервів та перевищення фактичного запасу платоспроможності над 
нормативним, про що Компанія регулярно звітує до органів державного нагляду. 

Компанія укладає договори облігаторного та факультативного перестрахування як з резидентами, 
так і з нерезидентами.  Договори з перестрахування не звільняють Компанію від прямих обов’язків 
у відношенні до страхувальника. Компанія укладає договори з перестраховиками, які мають 
певний рейтинг фінансової надійності.  

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Компанії виконати свої зобов’язання за виплатами у 
встановлений строк за звичайних або непередбачуваних обставин.  Основним ризиком, якому 



АТ "СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" 
Примітки до фінансової звітності станом на 31 грудня 2013 року і за рік, що завершився на зазначену дату  
(в тисячах гривень) 
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піддається Компанія, є вимоги щодо доступності її грошових коштів для виконання зобов’язань за 
договорами страхування.  Політика Компанії включає розміщення коштів страхових резервів з 
урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості, а також забезпечення 
фактичної платоспроможності на кожну звітну дату у відповідності до вимог законодавства 
України. 

Політики управління капіталом 

Основні політики управління капіталом спрямовані на забезпечення безперервності діяльності АТ 
"СК "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ", відповідність ключових показників вимогам законодавства України до 
страхових компаній, а також приріст капіталу.  Прийняття відповідних рішень стосовно 
підтримання або зміни структури капіталу належить до компетенції Загальних зборів учасників 
Компанії.  Оцінка та контроль достатності капіталу здійснюється з урахуванням вимог 
законодавства України. 

Події після звітної дати 

У першому кварталі 2014 року відсутні суттєві події після дати балансу. 

 

Керівник 

  

(підпис) 

Вербицька Олена Сергіївна 

  

Головний бухгалтер 

  

(підпис) 

Шелестюк Ольга Юріївна 

  

 

 


