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1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром  
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям 
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періоду 
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення  
нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття 
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 
 активів та інших активів на кінець звітного періоду 
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні  
активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року 
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20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових  
платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими  
забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
23. Основні відомості про ФОН 
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
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30. Річна фінансова звітність 
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів  X 
бухгалтерського обліку (у разі наявності) 
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств,  
виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта)  
житлового будівництва) 

33. Примітки:  Участі у створенні юридичних осіб Емітент не приймав. Посада корпоративного  
секретаря відсутня. Посадові особи не надали згоди на розкриття паспортних даних. На кінець  
звітного періоду у складі осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента, юридичні   
особи відсутні.  Процентні, дисконтні та цільові облігації, похідні цінні папери та інші цінні папери, 
крім простих іменних акцій, Товариством не випускались. Викуп власних акцій Товариством 
протягом звітного періоду не здійснювався.  Товариство не має  зобов'язань  за кредитами, 
випусками облігацій ,іпотечними цінними паперами, іншими цінними паперами(у тому числі за 
похідними цінними паперами), за сертифікатами ФОН, а також за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права. 
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ІІІ. Основні відомості про емітента 
1. Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  
 КОМПАНІЯ «БУСІН» 

2. Серія і номер свідоцтва про державну  А01 №374237 
реєстрацію юридичної особи (за наявності) 
3. Дата проведення державної реєстрації 17.02.1993 
4. Територія (область) м. Київ 
5. Статутний капітал (грн)    49158680,00 
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що  0 
належать державі 
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного  0 
капіталу, що передано до статутного капіталу  
державного (національного) акціонерного  
товариства та/або холдингової компанії 
8. Середня кількість працівників (осіб)    22 
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 
 Найменування виду діяльності Код за КВЕД 
[2010]Інші види страхування, крім страхування життя 65.12 

д/н 0 

д/н 0 

10. Органи управління підприємства:    
11. Банки, що обслуговують емітента: 
 1) найменування банку (філії, відділення банку),  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  "СІТІБАНК" 
 у національній валюті 
 2) МФО банку 300584 
 3) поточний рахунок 26500200045211 
 4) найменування банку (філії, відділення банку),  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
 який обслуговує емітента за поточним рахунком  "СІТІБАНК" 
 у іноземній валюті 
 5) МФО банку 300584 
 6) поточний рахунок 26505200045238 
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності 
 Вид діяльності Номер ліцензії  Дата  Державний орган, що видав Дата  
 (дозволу) видачі закінчення  
 дії ліцензії  
 (дозволу) 

 1 2 3 4 5 
Обов'язкове авіаційне  АВ №469656 10.06.2009 Державна комісія з  
страхування цивільної  регулювання ринків  
авіації фінансових послуг 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

Обов'язкове особисте  АВ №469657 10.06.2009 Державна комісія з  
страхування від нещасних  регулювання ринків  
випадків на транспорті фінансових послуг 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

Обов'язкове страхування  АВ №459658 10.06.2009 Державна комісія з  
цивільної відповідальності регулювання ринків  
 оператора ядерної  фінансових послуг 
установки за ядерну  
шкоду, яка може бути  
заподіяна внаслідок  
ядерного інциденту  
володіння, зберігання чи  
використання цієї зброї 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 
 
 1 2 3 4 5 
Обов'язкове страхування  АВ №469659 10.06.2009 Державна комісія з  
цивільної відповідальності регулювання ринків  
 громадян України,що  фінансових послуг 
мають у власності чи  
іншому законному  
володінні зброю, за  
шкоду, яка може бути  
заподіяна третій особі або  
її майну внаслідок  
володіння, зберігання чи  
використання цієї зброї 

Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

 

 



Добровільне страхування  АВ №469660 10.06.2009 Державна комісія з  
фінансових ризиків регулювання ринків  
 фінансових послуг 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

Добровільне страхування  АВ №469661 10.06.2009 Державна комісія з  
майна (крім  регулювання ринків  
залізничного,наземного,  фінансових послуг 
повітряного, водного  
транспорту(морського  
внутрішнього та інших  
видів водного  
транспорту), вантажів та  
багажу (вантажобагажу) 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 
 
 1 2 3 4 5 
Добровільне страхування  АВ №469662 10.06.2009 Державна комісія з  
 цивільної  регулювання ринків  
відповідальності власників фінансових послуг 
 наземного транспорту  
(включаючи  
відповідальність  
перевізника) 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

 

Добровільне страхування  АВ №469663 10.06.2009 Державна комісія з  
 від нещасних випадків регулювання ринків  
 фінансових послуг 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

 

Добровільне страхування  АВ №469664 10.06.2009 Державна комісія з  
 повітряного транспорту регулювання ринків  
 фінансових послуг 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
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 1 2 3 4 5 
Добровільне страхування  АВ №469665 10.06.2009 Державна комісія з  
від вогневих ризиків та  регулювання ринків  
ризиків стихійних явищ фінансових послуг 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

 

Добровільне страхування  АВ №469666 10.06.2009 Державна комісія з  
відповідальності власників регулювання ринків  
 повітряного  фінансових послуг 
транспорту(включаючи  
відповідальність  
перевізника) 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

 

Добровільне страхування   АВ №469667 10.06.2009 Державна комісія з  
відповідальності перед  регулювання ринків  
третіми особами (крім  фінансових послуг 
цивільної відповідальності 
 власників наземного  
транспорту,  
відповідальності власників 
 повітряного транспорту,  
відповідальності власників 
 водного транспорту 

Опис:  термін дії – безстроковий 
 
 
 
Добровільне страхування  АВ №469668 10.06.2009 Державна комісія з  
наземного транспорту  регулювання ринків  
(крім залізничного) фінансових послуг  термін дії –  
 Безстроковий 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
 

 

Добровільне страхування  АВ №469669 10.06.2009 Державна комісія з  
вантажів та багажу  регулювання ринків  
(вантажобагажу) фінансових послуг 
 
Опис:  термін дії – безстроковий 
  



15. Інформація про рейтингове агентство 
 Найменування рейтингового  Ознака рейтингового  Дата визначення  Рівень кредитного рейтингу емітента  
 агентства агентства (уповноважене,  або поновлення  або цінних паперів емітента 
 міжнародне) рейтингової  
 оцінки емітента  
 або цінних  
 паперів емітента 

 1 2 3 4 
рейтингове агентство "Стандарт- Уповноважене рейтингове Поновлення  uaAA+(за національною 
шкалою) 
Рейтинг"  агентство рейтингової  
 оцінки емітента 

 04.11.2015 

Рейтингове агентство "Експерт- Уповноважене рейтингове Поновлення  uaAA(за національною 
шкалою) 
Рейтинг"(THE RATING   агентство рейтингової  
AGENCY "EXPERT-RATING" оцінки емітента 

 16.11.2015 
  
  



V. Інформація про посадових осіб емітента 
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 
1) посада Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Непочатова Лариса Михайлівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1961 
5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 21 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Страхова компанія  
 "БУСІН",Голова Правління 
8) дата набуття повноважень та  18.03.2013 3(три)роки 
термін, на який обрано (призначено) 
9) опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова  
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Овчінніков Олексій Іванович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1949 
5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)** 23 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ПрАТ "Страхова компанія  
 "БУСІН", Голова Правління 
8) дата набуття повноважень та  18.03.2013 3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено) 
9) опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова  
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
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1) посада Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Хачбабян Ніна Гургенівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1951 
5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)**  3 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Викладач музики 
8) дата набуття повноважень та  18.03.2013 3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено) 
9) опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Наглядову раду Товариства.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Посадова  
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

1) посада Ревізор акціонерного товариства 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Непочатов Євген Олександрович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1959 
5) освіта** Вища 

6) стаж роботи (років)**  6 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: Пілот. 
8) дата набуття повноважень та  18.03.2013 3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено) 
9) опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначені Статутом.  Винагорода в грошовій та в натуральній формах  
посадовій особі емітента не виплачувалась. Непогашеної судимості за корисливі та посадові  
злочини посадова особа емітента не має. Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких  
інших підприємствах. 
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1) посада Голова Правління 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Овчинников Денис Олексійович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1974 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 19 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ СК "БУСІН",Заступник  
 виконавчого директора 
8) дата набуття повноважень та  18.03.2013 3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено) 
9) опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.   
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Посадова  
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

1) посада Заступник Голови  Правління- виконавчий директор 

2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Морозова Ірина Львівна 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1980 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)** 12 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: АТ СК "БУСІН",Заступник  
 виконавчого директора 
8) дата набуття повноважень та  18.03.2013 3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено) 
9) опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначені Статутом та Положенням про Правління Товариства.  
Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  
Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Посадова  
особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах. 

  
1) посада Член Правління -Головний бухгалтер 



2) прізвище, ім'я, по батькові  фізична особа Єфименко  Сергій Анатолійович 
фізичної особи або повне  
найменування юридичної особи 
3) паспортні дані фізичної особи  д/н, д/н, д/н 
(серія, номер, дата видачі, орган,  
який видав)* або код за ЄДРПОУ  
юридичної особи 

4) рік народження** 1974 
5) освіта** вища 

6) стаж роботи (років)**  8 
 7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**: ТОВ "Український Будівельний 
  Бізнес", Головний бухгалтер 
8) дата набуття повноважень та  18.03.2013 3(три) роки 
термін, на який обрано (призначено) 
9) опис:  Посадовою особою не надано згоди на розкриття паспортних даних. Повноваження та  
обов'язки посадової особи визначені Статутом та посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій  
та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась.  Непогашеної судимості за  
корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має.  Посадова особа не працює та не  
займає посад на будь-яких інших підприємствах. 
  



2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 Посада Прізвище, ім’я, по  Паспортні дані фізичної особи  Кількість Від загальної  Кількість за видами акцій 
 батькові фізичної  (серія, номер, дата видачі,   акцій  кількості  прості іменні прості на  привілейо- привілейо- 
 особи або повне  орган, який видав)* або код за  (шт.) акцій (у  пред'явника вані іменні вані на  
 найменування  ЄДРПОУ юридичної особи відсотках) пред'явника 
 юридичної особи 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Голова Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 121956 49,98200000000 121956 0 0 0 
 Непочатова Лариса  
 Михайлівна 

Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 121934 49,97300000000 121934 0 0 0 
 Овчінніков Олексій  
 Іванович 

Ревізор акціонерного  фізична особа д/н, д/н, д/н 22 0,00900000000 22 0 0 0 
товариства Непочатов Євген  
 Олександрович 

Голова Правління фізична особа д/н, д/н, д/н 22 0,00900000000 22 0 0 0 
 Овчинников Денис  
 Олексійович 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Член Наглядової ради фізична особа д/н, д/н, д/н 22 0,00900000000 22 0 0 0 
 Хачбабян Ніна Гургенівна 

 Усього:  243956 99,98200000000 243956 0 0 0 
 



VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 Найменування юридичної  Код за  Місцезнаходження Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
 особи ЄДРПОУ акцій (шт.) загальної прості іменні прості на  привілейо- привілейо- 
 кількості  пред'явника вані іменні вані на  
 акцій (%) пред'явника 

 Прізвище, ім’я, по батькові Серія, номер, дата видачі паспорта,  Кількість  Від  Кількість за видами акцій 
  фізичної особи найменування органу, який видав паспорт акцій (шт.) загальної прості іменні прості на  привілейо- привілейо- 
 кількості  пред'явника вані іменні вані на  
 акцій (%) пред'явника 
Непочатова Лариса Михайлівна д/н, д/н, д/н 121956 49,982 121956 0 0 0 

Овчінніков Олексій Іванович д/н, д/н, д/н 121934 49,973 121934 0 0 0 

 Усього: 243890 99,955 243890 0 0 0 
  



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 
Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 11.05.2015 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Порядок денний Загальних зборів: 1. Обрання голови та секретаря зборів. 2. Обрання  
лічильної комісії загальних зборів акціонерів. 3. Про затвердження значних правочинів. 4. Про  
попереднє схвалення вчинення значних правочинів, ринкова вартість майна або послуг, що може  
бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними річної фінансової 
 звітності товариства за 2014 рік, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного 
 року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної  
вартості. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: Наглядова рада  
Товариства. Всі питання порядку денного  розглянуті. Рішення прийняті одноголосно (100,00%) по 
 всіх питаннях порядку денного. 

Вид загальних зборів чергові позачергові 
 X 
Дата проведення 16.03.2015 
Кворум зборів, % 100 
Опис: Порядок денний Загальних зборів: 1. Обрання лічильної комісії. 2. Обрання голови та  
секретаря зборів. 3. Звіт Наглядової ради за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду  
звіту Наглядової ради за 2014 рік. 4. Звіт Правління за 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками 
 розгляду звіту Правління за 2014 рік. 5. Розгляд звіту та висновку Ревізора за 2014 рік.  
Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізора за 2014 рік. 6.  
Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 7. Розподіл прибутку і збитків, отриманих  
Товариством у 2014 році. 8. Прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями  
Товариства. Затвердження розміру річних дивідендів. 9. Визначення частини прибутку,  
отриманого Товариством у 2012-2014 роках, що направляється на збільшення статутного капіталу 
 Товариства. 10. Збільшення статутного капіталу Товариства шляхом підвищення номінальної  
вартості акцій за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку Товариства. 11.  
Прийняття рішення про випуск акцій нової номінальної вартості. 12. Внесення змін до Статуту.  
Затвердження Статуту у новій редакції.  Особи, що подавали пропозиції до переліку питань  
порядку денного: Наглядова рада Товариства. Всі питання порядку денного  розглянуті. Рішення  
прийняті одноголосно (100,00%) по всіх питаннях порядку денного. 
  



11. Відомості про цінні папери емітента 
1. Інформація про випуски акцій 
 Дата  Номер  Найменування органу, Міжнарод- Тип цінного  Форма  Номінальна  Кількість  Загальна  Частка у  
 реєстрації  свідоцтва  що зареєстрував випуск ний  папера існування та  вартість (грн) акцій (шт.) номінальна  статут- 
 випуску про  ідентифі- форма випуску вартість  ному  
 реєстрацію  каційний  (грн) капіталі  
 випуску номер (%) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 22.05.2015 43/1/2015 Національна комісія з цінних  UA 4000106652 Акція проста  Бездокументарні        201,47 244000    49158680,00 100 
 паперів та фондового ринку  бездокументарна  іменні 
 іменна 

Опис: У звітному році на внутрішніх та зовнішніх ринках  торгівля цінними паперами емітента не здійснювалась. Факти лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових  
біржах відсутні. 
 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 
 Найменування основних засобів Власні основні засоби  Орендовані основні засоби  Основні засоби, всього  
 (тис.грн) (тис.грн) (тис.грн) 
 на початок  на кінець  на початок  на кінець  на початок  на кінець  
 періоду періоду періоду періоду періоду періоду 
1.Виробничого призначення: 0 0 0 0 0 0 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 0 0 0 0 0 0 
  транспортні засоби 0 0 0 0 0 0 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інші 0 0 0 0 0 0 
2.Невиробничого призначення:  315 108 0 0 315 108 
  будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0 
  машини та обладнання 64 60 0 0 64 60 
  транспортні засоби 237 36 0 0 237 36 
  земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 
  інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0 
   інші 14 12 0 0 14 12 
 Усього 315 108 0 0 315 108 
Опис: Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді та заставного майна. Станом на 31 грудня 2015 у  
Компанії не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів. Протягом 2015 року витрат на позики для  
придбання основних засобів Компанія не здійснювала. 
 
 
 
 
 
 
 
3. Інформація про зобов’язання емітента 
 Види зобов‘язань Дата виникненняНепогашена частина Відсоток за  Дата  
  боргу (тис.грн) користування  погашення 
 коштами (% річних) 
Кредити банку X 0 X X 
у тому числі:         
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X 
у тому числі: X 0 X X 
за облігаціями (за кожним власним  
випуском): 
за іпотечними цінними паперами (за кожним X 0 X X 
 власним випуском): 
за сертифікатами ФОН (за кожним власним  X 0 X X 
випуском): 
за векселями (всього) X 0 X X 
за іншими цінними паперами (у тому числі  X 0 X X 
за похідними цінними паперами) (за кожним 
 видом): 
за фінансовими інвестиціями в  X 0 X X 
корпоративні права (за кожним видом): 
Податкові зобов’язання X 11646 X X 
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X 
Інші зобов’язання X 163787 X X 
Усього зобов’язань X 175433 X X 
Опис: д/н 
  



XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що  
 виникала протягом періоду 
 Дата  Дата оприлюднення  Вид інформації 
 виникнення  Повідомлення  
 події (Повідомлення про  
 інформацію) у  
 загальнодоступній  
 інформаційній базі  
 даних Комісії 

 1 2 3 
 13.02.2015 25.02.2015 Відомості про проведення загальних зборів 

 11.05.2015 27.04.2015 Відомості про проведення загальних зборів 
  



Інформація про стан корпоративного управління 
  
 ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 
  № з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових 
 1 2013 1 0 
 2 2014 1 0 
 3 2015 2 1 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах? 
   Так  Ні 
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
Акціонери X 
Депозитарна установа X 
Інше (запишіть) д/н 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
 загальних зборах (за наявності контролю)? 
   Так  Ні 
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X 
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? 
   Так  Ні 
Підняттям карток X 
Бюлетенями (таємне голосування) X 
Підняттям рук X 
Інше (запишіть) д/н 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів? 
   Так  Ні 
Реорганізація X 
Додатковий випуск акцій X 
Унесення змін до статуту X 
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X 
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства X 
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X 
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X 
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X 
Інше (запишіть) 1. Затвердження значних правочинів. 2. Попереднє схвалення вчинення значних правочинів,  
 ринкова вартість майна або послуг, що може бути їх предметом перевищує 25 відсотків вартості  
 активів Товариства за даними річної фінансової звітності товариства за 2014 рік, які можуть  
 вчинятись Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із  
 зазначенням характеру правочинів та їх граничної вартості. 

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



ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 
Який склад наглядової ради (за наявності)? 
  (осіб) 
Кількість членів наглядової ради 3 
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3 
Кількість представників держави 0 
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 2 
Кількість представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотків  акцій 1 
Кількість представників акціонерів – юридичних осіб 0 
Чи проводила наглядова рада самооцінку? 
  Так Ні 
Складу X 
Організації X 
Діяльності X 
Інші (запишіть) д/н 

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація 
 щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою  
поставлених завдань. 
д/н 
Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх  4 
трьох років? 
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)? 
  Так Ні 
Стратегічного планування X 
Аудиторський X 
З питань призначень і винагород X 
Інвестиційний X 
Інше (запишіть) д/н 

Інше (запишіть) д/н 

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності. 
д/н 
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) ні 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради? 
  Так Ні 
Винагорода є фіксованою сумою X 
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X 
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X 
Члени наглядової ради не отримують винагороди X 
Інше (запишіть) д/н 
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Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства? 
  Так Ні 
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X 
Знання у сфері фінансів і менеджменту X 
Особисті якості (чесність, відповідальність) X 
Відсутність конфлікту інтересів X 
Граничний вік X 
Відсутні будь-які вимоги X 
Інше (запишіть) д/н 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми  
правами та обов'язками? 
  Так Ні 
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів  X 
акціонерного товариства 
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради  X 
ознайомили з його правами та обов'язками 
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із  X 
корпоративного управління або фінансового менеджменту) 
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового X 
 члена 
Інше (запишіть) д/н 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду так, введено посаду  
 ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ревізора 
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб; 0 
скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом 
останніх трьох років? __________ 0 

 2015 р.  © SMA 19492371 



Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів  
акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань? 
   Загальні  Наглядова  Виконавчий  Не належить  
 збори  рада орган до  
 акціонерів компетенції  
 жодного  
 органу 

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) так ні ні ні 
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні 
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або  так ні ні ні 
бюджету 
Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
виконавчого органу 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
наглядової ради 

Обрання та припинення повноважень голови та членів  так ні ні ні 
ревізійної комісії 

Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні так 
виконавчого органу 
Визначення розміру винагороди для голови та членів  ні ні ні так 
наглядової ради 
Прийняття рішення про притягнення до майнової  ні так ні ні 
відповідальності членів виконавчого органу 
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні 
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення  так ні ні ні 
власних акцій 
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні 
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів ні ні ні так 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого  так 
органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного 
 товариства? (так/ні) 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт  ні 
інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею  
осіб та обов’язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) 
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 Які документи існують у вашому акціонерному товаристві? 
  Так Ні 
Положення про загальні збори акціонерів  X 
Положення про наглядову раду X 
Положення про виконавчий орган X 
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X 
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
Положення про акції акціонерного товариства X 
Положення про порядок розподілу прибутку X 
Інше (запишіть) д/н 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного  
   Інформація  Публікується у пресі, Документи  Копії  Інформація  
 розповсюджується   оприлюднюється в  надаються для  документів  розміщується  
 на загальних зборах загальнодоступній  ознайомлення  надаються на  на власній  
 інформаційній базі  безпосередньо  запит  інтернет- 
 даних НКЦПФР про  в акціонерному акціонера сторінці  
 ринок цінних паперів 
  товаристві акціонерного  
 товариства 
Фінансова звітність, результати ні так так так так 
 діяльності 
Інформація про акціонерів, які  ні ні так так так 
володіють 10 відсотками та  
більше статутного капіталу 
Інформація про склад органів  так так так так так 
управління товариства 
Статут та внутрішні документи ні ні так так ні 
Протоколи загальних зборів  так ні так так ні 
акціонерів після їх проведення 
Розмір винагороди посадових  ні ні ні ні ні 
осіб акціонерного товариства 

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім  
аудитором протягом останніх трьох років? 
  Так Ні 
Не проводились взагалі X 
Менше ніж раз на рік X 
Раз на рік X 
Частіше ніж раз на рік X 
Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора? 
  Так Ні 
Загальні збори акціонерів X 
Наглядова рада X 
Виконавчий орган X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?  ні 
(так/ні) 
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З якої причини було змінено аудитора? 
  Так Ні 
Не задовольняв професійний рівень X 
Не задовольняли умови договору з аудитором X 
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X 
Інше (запишіть) д/н 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому  
році? 

  Так Ні 
Ревізійна комісія (ревізор)                                                       X 
Наглядова рада X 
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
Стороння компанія або сторонній консультант X 
Перевірки не проводились  X 
Інше (запишіть) д/н 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу? 
  Так Ні 
З власної ініціативи X 
За дорученням загальних зборів X 
За дорученням наглядової ради X 
За зверненням виконавчого органу X 
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги  ні 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) 
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ 
 ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучати інвестиції кожним з цих способів протягом наступних  
трьох років? 

  Так   Ні 
Випуск акцій X 
Випуск депозитарних розписок X 
Випуск облігацій X 
Кредити банків X 
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X 
Інше (запишіть) д/н 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років? 
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором 
Так, плануємо розпочати переговори  
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році 
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років 
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років X 
Не визначились 
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж  ні 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у  так 
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні) 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного  ні 
управління? (так/ні)  

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)   ; 
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 
яким органом  д/н 
управління прийнятий: 

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу  ні ; 
(принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) 
укажіть яким чином  д/н 
його оприлюднено: 

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів,  
правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та  
причини такого відхилення протягом року. 

 д/н 
  



 КОДИ 
 Дата  (рік, місяць, число) 2016.01.01 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА  за ЄДРПОУ 19492371 
КОМПАНІЯ «БУСІН» 
Територія СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ за КОАТУУ 8038900000 

Організаційно- Акціонерне товариство за КОПФГ 230 
правова форма  
господарювання 

Вид економічної Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12 
діяльності 
Середня кількість працівників 22 
Адреса,  вул.Івана Клименка, буд.23, м.Київ, Солом'янський, Київська область, 03110, (044) 245-62-17 
телефон 
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 
 Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
 на 31.12.201 р. Форма № 1 Код за  1801001 
 Актив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Необоротні активи       
Нематеріальні активи 1000           35           23 
    первісна вартість 1001          119          119 
    накопичена амортизація 1002           84           96 
Незавершені капітальні інвестиції 1005            0            0 
Основні засоби 1010          315          108 
    первісна вартість 1011         2272         2280 
    знос 1012         1957         2172 
Інвестиційна нерухомість 1015            0            0 
    первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016            0            0 
    знос інвестиційної нерухомості 1017            0            0 
Довгострокові біологічні активи 1020            0            0 
    первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021            0            0 
    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022            0            0 
Довгострокові фінансові інвестиції:       
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030          169          169 
інші фінансові інвестиції 1035          338          338 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040         8020         3316 
Відстрочені податкові активи 1045            0            0 
Гудвіл 1050            0            0 
Відстрочені аквізиційні витрати 1060            0            0 
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065            0            0 
Інші необоротні активи 1090            0            0 
Усього за розділом I 1095         8877         3954 
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 1 2 3 4 
     II. Оборотні активи       
Запаси 1100         1633         1765 
    Виробничі запаси 1101          130          178 
    Незавершене виробництво 1102            0            0 
    Готова продукція 1103            0            0 
    Товари 1104            0            0 
Поточні біологічні активи 1110            0            0 
Депозити перестрахування 1115            0            0 
Векселі одержані 1120            0            0 
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125        72383       102453 
Дебіторська заборгованість за розрахунками:       
    за виданими авансами 1130            0           34 
    з бюджетом 1135            6            5 
        у тому числі з податку на прибуток 1136            0            0 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140          285          150 
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх  1145            0            0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155           55          144 
Поточні фінансові інвестиції 1160            0            0 
Гроші та їх еквіваленти 1165        52120        87881 
    Готівка 1166            6            1 
    Рахунки в банках 1167        52114        87880 
Витрати майбутніх періодів 1170            4            8 
Частка перестраховика у страхових резервах 1180        53018        61885 
у тому числі в: 1181            0            0 
    резервах довгострокових зобов’язань 
    резервах збитків або резервах належних виплат 1182         4900            0 
    резервах незароблених премій 1183        48118        61885 
    інших страхових резервах 1184            0            0 
Інші оборотні активи 1190            0            0 
Усього за розділом II 1195       179504       254325 
     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи  1200            0            0 
вибуття 
Баланс 1300       188381       258279 
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 Пасив Код На початок На кінець 
 рядка звітного  звітного  
 періоду періоду 
 1 2 3 4 
     I. Власний капітал       
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400        38001        49159 
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         9500         9500 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420        16160        24187 
Неоплачений капітал 1425            0( )           0 (
 ) 
Вилучений капітал 1430            0( )           0 (
 ) 
Інші резерви 1435            0            0 
Усього за розділом I 1495        63661        82846 
     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         2187         4709 
    Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521            0            0 
Цільове фінансування 1525            0            0 
    Благодійна допомога 1526            0            0 
Страхові резерви 1530        71137       100588 
у тому числі: 1531            0            0 
    резерв довгострокових зобов’язань 
    резерв збитків або резерв належних виплат 1532         5654          583 
    резерв незароблених премій 1533        63711        97720 
    інші страхові резерви 1534         1772         2285 
Інвестиційні контракти 1535            0            0 
Призовий фонд 1540            0            0 
Резерв на виплату джек-поту 1545            0            0 
Усього за розділом II 1595        73324       105297 
     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення       
Короткострокові кредити банків 1600            0            0 
Векселі видані 1605            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за: 1610            0            0 
    довгостроковими зобов’язаннями 
    товари, роботи, послуги 1615           33            0 
    розрахунками з бюджетом 1620         4791        11646 
        у тому числі з податку на прибуток 1621         4791        11642 
    розрахунками зі страхування 1625            0            0 
    розрахунками з оплати праці 1630            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635            3            0 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645            0            0 
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650        46564        58485 
Поточні забезпечення 1660            0            0 
Доходи майбутніх періодів 1665            0            0 
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670            0            0 
Інші поточні зобов’язання 1690            5            5 
Усього за розділом III 1695        51396        70136 
 2015 © SMA 19492371 



 1 2 3 4 
     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  1700            0            0 
утримуваними для продажу, та групами вибуття 
    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800            0            0 
Баланс 1900       188381       258279 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 
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 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2016.01.01 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» за ЄДРПОУ 19492371 

 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
 за 2015 рік 
 I. ФІНАНСОВІ  Форма № 2 Код за  1801003 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000            0            0 
Чисті зароблені страхові премії 2010        52911        11262 
    Премії підписані, валова сума 2011       184894       100464 
    Премії, передані у перестрахування 2012       111741        88419 
    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013        34009        22478 
    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014        13767        21695 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 (        10668 )         6076 (
 ) 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 (         2065 )         4233 (
 ) 
Валовий: 2090        40178          953 
     прибуток 
     збиток 2095 (            0 )            0 (
 ) 
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105            0            0 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 (342)         3182 
    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111         4558 (1718) 
    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 (4900)         4900 
Інші операційні доходи 2120        16905        30951 
    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою  2121            0            0 
вартістю 
    Дохід від первісного визнання біологічних активів і  2122            0            0 
сільськогосподарської продукції 
    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123            0            0 
Адміністративні витрати 2130 (         4658 ) (         3170 ) 
Витрати на збут 2150 (           82 ) (           56 ) 
Інші операційні витрати 2180 (        35066 ) (        34070 ) 
    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за  2181 (            0 ) (            0 ) 
справедливою вартістю 
    Витрати від первісного визнання біологічних активів і  2182 (            0 ) (            0 ) 
сільськогосподарської продукції 
Фінансовий результат від операційної діяльності:   2190        16935            0 
     прибуток 
     збиток 2195 (            0 ) (         2210 ) 
Дохід від участі в капіталі 2200            0            0 
Інші фінансові доходи 2220         1898         2320 
Інші доходи 2240        31521        23789 
    Дохід від  благодійної допомоги 2241            0            0 
Фінансові витрати 2250 (            0 )            0 (
 ) 
Втрати від участі в капіталі 2255 (            0 )            0 (
 ) 
Інші витрати 2270 (         7786 )          358 (
 ) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275            0            0 
Фінансовий результат до оподаткування: 2290        42568        23541 
    прибуток 
    збиток 2295 (            0 )            0 (
 ) 
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Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (18381) (7384) 
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування 2305            0            0 
Чистий фінансовий результат:   2350        24187        16157 
     прибуток 
     збиток 2355 (            0 )            0 (
 ) 

 II. СУКУПНИЙ ДОХІД 
 Стаття Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 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        24187        16157 
 III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ  
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Матеріальні затрати 2500          327          277 
 Витрати на оплату праці 2505         4735         2971 
 Відрахування на соціальні заходи 2510         1388         1300 
 Амортизація 2515          227          394 
 Інші операційні витрати 2520         8731         4500 
 Разом 2550        15408         9442 
 ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 
 Назва статті Код За звітний За  
 рядка період аналогічний 
 період  
 попереднього  
 року 

 1 2 3 4 
 Середньорічна кількість простих акцій 2600          0,00          0,00 
 Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605     244000,00     244000,00 
 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610          0,00          0,00 
 Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615         99,13         66,22 
 Дивіденди на одну просту акцію 2650          0,00          0,00 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 
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 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2016.01.01 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» за ЄДРПОУ 19492371 

 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 за 2015 рік 
 Форма № 3 Код за  1801004  
  Стаття Код За звітний період За аналогічний період  
 рядка попереднього року 

 1 2 3 4 
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності       
Надходження від: 3000             0             0 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 
Повернення податків і зборів 3005             0             0 
    у тому числі податку на додану вартість 3006             0             0 
Цільового фінансування 3010             0             0 
    Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011             0             0 
Надходження авансів від покупців і замовників 3015             0             0 
Надходження від повернення авансів 3020             0             0 
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних  3025             0             0 
рахунках 
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        152630         87093 
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055             0             0 
Інші надходження 3095           113           366 
Витрачання на оплату: 3100          6558 ( ) (           311
 ) 
Товарів (робіт, послуг) 
Праці 3105          4443 ( ) (          2341
 ) 
Відрахувань на соціальні заходи 3110          1182 ( ) (          1300
 ) 
Зобов’язань з податків і зборів 3115         12812 ( ) (          2905
 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116             0 ( ) (             0
 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117             0 ( ) (             0
 ) 
   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на оплату авансів 3135             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на оплату повернення авансів 3140             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на оплату цільових внесків 3145             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150        102381 ( ) (         69095
 ) 
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155             0 ( ) (             0
 ) 
Інші витрачання 3190         10214 ( ) (          7575
 ) 
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195         15153          3932 
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності       
Надходження від реалізації: 3200             0             0 
    фінансових інвестицій 
    необоротних активів 3205             0             0 
Надходження від отриманих: 3215          2097          2136 
    відсотків 
    дивідендів 3220             0             0 
Надходження від деривативів 3225             0             0 
Надходження від погашення позик 3230             0             0 
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої  3235             0             0 



господарської одиниці 
Інші надходження 3250             0             0 
Витрачання  на придбання: 3255             0 ( ) (             0
 ) 
    фінансових інвестицій 
    необоротних активів 3260             0 ( ) (             0
 ) 
Виплати за деривативами 3270             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на надання позик 3275             0 ( ) (             0
 ) 
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої  3280             0 ( ) (             0
 ) 
господарської одиниці 
Інші платежі 3290             0 ( ) (             0
 ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295          2097          2136 
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності       
Надходження від: 3300             0             0 
Власного капіталу 
Отримання позик 3305             0             0 
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310             0             0 
Інші надходження 3340             0             0 
Витрачання на: 3345             0 ( ) (             0
 ) 
Викуп власних акцій 
Погашення позик 3350             0 ( ) (             0
 ) 
Сплату дивідендів 3355          4677 ( ) (          5325
 ) 
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  3375             0 ( ) (             0
 ) 
підприємствах 
Інші платежі 3390             0 ( ) (             0
 ) 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 (4677) (5325) 
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400         12573           743 
Залишок коштів на початок року 3405         52120         31012 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410         23188         20365 
Залишок коштів на кінець року 3415         87881         52120 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 
  



 КОДИ 
Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  Дата  (рік, місяць, число) 2016.01.01 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БУСІН» за ЄДРПОУ 19492371 

 Звіт про власний капітал 
 за 2015 рік 
 Форма № 4 Код за  1801005 
  Стаття Код Зареєстро- Капітал у  Додатко- Резервний  Нерозпо- Неопла- Вилу- Всього 
 рядка ваний  дооцінках вий капітал капітал ділений  чений капіталчений капітал 
 (пайовий)  прибуток  
 капітал (непокри- 
 тий збиток) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Залишок на початок року 4000      38001          0          0       9500      16160          0          0      63661 
Коригування: 4005          0          0          0          0          0          0          0          0 
Зміна облікової політики 
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      38001          0          0       9500      16160          0          0      63661 
Чистий прибуток (збиток) за звітний  4100          0          0          0          0      24187          0          0      24187 
період 
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  4114          0          0          0          0          0          0          0          0 
асоційованих і спільних підприємств 
Інший сукупний дохід 4116          0          0          0          0          0          0          0          0 
Розподіл прибутку: 4200          0          0          0          0 (5002)          0          0 (5002) 
Виплати власникам (дивіденди) 
Спрямування прибутку до зареєстрованого  4205      11158          0          0          0 (11158)          0          0          0 
капіталу 
Відрахування до резервного капіталу 4210          0          0          0          0          0          0          0          0 
Сума чистого прибутку, належна до бюджету 4215          0          0          0          0          0          0          0          0 
 відповідно до законодавства 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Сума чистого прибутку на створення  4220          0          0          0          0          0          0          0          0 
спеціальних (цільових) фондів 
Сума чистого прибутку на матеріальне  4225          0          0          0          0          0          0          0          0 
заохочення 
Внески учасників: 4240          0          0          0          0          0          0          0          0 
Внески до капіталу 
Погашення заборгованості з капіталу 4245          0          0          0          0          0          0          0          0 
Вилучення капіталу: 4260          0          0          0          0          0          0          0          0 
Викуп акцій (часток) 
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) неконтрольованої  4291          0          0          0          0          0          0          0          0 
частки в дочірньому підприємстві 
Разом змін у капіталі 4295      11158          0          0          0       8027          0          0      19185 
Залишок на кінець року 4300      49159          0          0       9500      24187          0          0      82846 
Примітки: д/н 

Керівник Овчинников Денис Олексійович 

Головний бухгалтер Єфименко Сергій Анатолійович 

 2015 © SMA 19492371 
  



Примітки до фінансової звітності, 
 складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності 
                      ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«БУСІН» 
                                             ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
                                                                               За 2015рік 
1. Загальні відомості 
2. Основні принципи облікової політики 
3. Основні засоби 
4. Нематеріальні активи 
5. Оренда 
6. Інвестиції в дочірні підприємства 
7. Фінансові активи та грошові кошти  
8. Страхова діяльність 
9. Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю, інша дебіторська  заборгованість та  
витрати майбутніх періодів 
10. Дебіторська заборгованість  з бюджетом за податками та іншими розрахунками 
11. Резерви  
12. Капітал 
13. Інформація про операції з пов’язаними особами 
14. Кредиторська заборгованість та зобов’язання 
15. Дохід від реалізації послуг 
16. Собівартість реалізації  
17. Адміністративні витрати та витрати на збут 
18. Інший дохід  
19. Інші операційні витрати 
20. Прибутки та збитки 
21. Прибуток на акцію 
22. Умовні зобов’язання  
23  Політика управління ризиками 
24. Звіт про проведення перевірки адекватності зобов’язань страховика  
25. Події після звітної дати  
 
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ  
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «БУСІН»(далі – Компанія) створена  
14.02.1993 року  у формі акціонерного товариства відповідно до законодавства України.  
Основна діяльність. Компанія надає юридичним та фізичним особам послуги з добровільного  та  
обов’язкового страхування  інших видів страхування, крім страхування життя, на що має  
безстрокові ліцензії  в кількості 10 штук на різні види добровільного страхування та  на різні види  
обов’язкового страхування в кількості 4 штук (серія АВ від  10.06.09 р.).   Офіс Компанії  
знаходиться в Україні  у м. Києві по вулиці Преображенська (Клименка), 23,  
Акціонери. Станом на 31 грудня 2015 року зареєстрованими акціонерами Компанії є фізичні особи. 
 які володіють її акціями у  таких частках: 
Акціонери                                  Резиденство     Відсоток участі                                
                                                                                                               
                        .                                                                                        
        голосуючих акцій, % 
Фізична особа- Непочатова  Лариса Михайлівна                         Резидент                          
49,982% 
Фізична особа- Непочатов    Євгеній Олександрович                  Резидент                           
0,009% 
Фізична особа- Непочатов    Олександр Євгенович                     Резидент                          
0,009% 
Фізична особа- Овчінніков     Олексій Іванович                             Резидент                      
49,973% 
Фізична особа- Овчинников  Денис Олексійович                         Резидент                         



0,009% 
Фізична особа- Овчинников  Іван Олексійович                              Резидент                      
0,009% 
Фізична особа- Хачбабян        Ніна   Гургенівна                              Резидент                  
0,009% 
  
Умови, в яких працює Компанія 
Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з глибокою економічною кризою,  
політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на сході України. Ситуація  
ускладнюється суттєвими коливаннями валютного курсу національної валюти. Стабілізація  
економічної ситуації в Україні значною мірою залежатиме від ефективності фіскальних та інших  
економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України. Водночас не існує чіткого уявлення  
того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи. 
 У зв'язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної ситуації на  
фінансовий стан Компанії. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути на майбутні  
операції та можливість збереження вартості  його активів. Ця фінансова звітність не включає  
жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про такі  
коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені. 
2.  ОСНОВА  ПІДГОТОВКИ  ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
 Заява про відповідальність керівництва за підготовку і затвердження фінансової звітності 
Керівництво компанії несе відповідальність за підготовку фінансової звітності відповідно до  
Міжнародних Стандартів Фінансової Звітності (МСФЗ). 
У ході підготовки фінансової звітності керівництво несе відповідальність за: 
- Вибір відповідних принципів бухгалтерського обліку та їх послідовне застосування; 
- Застосування обґрунтованих оцінок і розрахунків; 
- Обов'язок дотримуватися принципів МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень від МСФЗ у  
фінансовій звітності; 
- Підготовку фінансової звітності, ґрунтуючись на принципі безперервності діяльності організації. 
Керівництво підтверджує, що вище перераховані принципи були дотримані в процесі підготовки  
фінансової звітності. 
Керівництво також несе відповідальність за: 
- Ведення бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент підготувати з достатнім  
ступенем впевненості  інформацію про фінансовий стан підприємства. 
- Прийняття заходів у межах своєї компетенції для захисту активів підприємства, а також для  
виявлення та попередження фактів шахрайства та інших зловживань. 
Ідентифікація фінансової звітності 
  Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті  
задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми  
інформаційними потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан,  
фінансові результати діяльності та грошові потоки Компанії, яка є корисною для широкого кола  
  
користувачів у разі прийняття ними економічних рішень. 
Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за 2015 рік є Міжнародні стандарти  
фінансової звітності в редакції, затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 Також застосовані всі інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності,  
обов'язкові для 2015-го фінансового року. 
 
Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 
 Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є українська гривня. Фінансова  
звітність складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 
Припущення про безперервність діяльності 
Ця фінансова звітність була підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності,  
відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної  
діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому  
випадку, якби Компанія  не могла  продовжити провадження фінансово-господарської діяльності  
відповідно до принципів безперервності діяльності. 



 Рішення про затвердження фінансової звітності 
Випуск фінансової звітності Компанії за 2015 рік буде затверджений рішенням Загальних зборів  
акціонерів Компанії. Ні акціонери Компанії, ні управлінський персонал Компанії, ні інші особи не  
мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її випуску. 
 
Основи складання звітності. Дана фінансова звітність була підготовлена на основі принципу оцінки  
 за первісною вартістю, за винятком оцінки фінансових інструментів у відповідності до вимог  
Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»  
(«МСБО 39»). 
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації; стандарти, які були випущені, але ще не вступили в  
силу 
 
Стандарти та поправки до них Основні вимоги Ефективна 
дата Дострокове  
застосування Застосування у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2015 р.  Вплив  
поправок 
МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» щодо професійного судження в разі прийняття  
рішень про відображення інформації у фінансовій звітності Фактор суттєвості повинен  
застосовуватися щодо всієї звітності в цілому, і додаткове включення несуттєвої інформації не  
тільки не приносить користі, а й може, навпаки, завдати шкоди. Професійне судження повинно  
застосовуватися компаніями для визначення того, де саме в звітах і в якій послідовності їм  
найкраще розкрити інформацію 01.01.2016 р.  Так Застосовано Розкриття інформації 
здійснено з  
урахуванням рівня суттєвості щодо всієї звітності в цілому 
МСБО (IAS) 16 «Основні засоби» щодо амортизації (п. 62А) Забороняється застосування методу  
амортизації на основі виручки щодо об'єктів основних засобів, оскільки метод відображає характер  
економічних вигод, що генеруються активом, а не споживання майбутніх економічних вигод від  
цього активу 01.01.2016 р.  Так (перспективно) Не застосовано Поправка не впливає на 
фінансову  
звітність, оскільки Компанія  не нараховує амортизацію на основі виручки щодо об'єктів основних  
засобів 
МСБО (IAS) 27 «Окрема фінансова звітність» щодо застосування методу участі в капіталі в  
окремій фінансовій звітності Дозволено компаніям використовувати дольовий метод для обліку  
інвестицій у дочірні, спільні та асоційовані компанії в окремій фінансовій звітності 01.01.2016 р. 
 Так  
 Не застосовано Керівництво розглядає можливості потенційного впливу цих змін на фінансову  
звітніс 
МСБО (IAS) 34 «Проміжна фінансова звітність» щодо розкриття інформації в інших компонентах  
проміжної фінансової звітності (п. 16(а) Інформація повинна розкриватися в проміжних фінансових  
звітах або проміжні фінансові звіти повинні містити посилання на будь-який інший звіт (наприклад,  
звіт керівництва або звіт про ризики). При цьому такий звіт повинен бути доступний користувачам 
 фінансової звітності на тих же умовах і в той же час, що й проміжні фінансові звіти
 01.01.2016 р.  
 Так  Не застосовано  Керівництво розглядає можливості потенційного впливу цих змін на 
фінансову звітність МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена 
діяльність» (п. 26, 26А) Рекласификації (замість продажу – розподіл на користь власників або 
навпаки) не повинні  
розглядатися як відмова від плану продати або розподілити на користь власників актив  
(ліквідаційної групи). Зміна способу відчуження не перериває і не змінює спочатку певний термін  
виконання плану відчуження 01.01.2016 р.  Так (перспективно) Не застосовано Поправка 
не впливає  
на фінансову звітність, оскільки Компанія не здійснює розподіл активів на користь власників 
МСФЗ (IFRS) 14 «Відкладені рахунки, що регулюються» Стандарт встановлює порядок обліку  
залишків на відкладених рахунках тарифного регулювання. Дія стандарту поширюється тільки на  
організації, що вперше застосовують стандарти МСФЗ та раніше визнавали залишки на  
відкладених рахунках тарифного регулювання згідно з національними стандартами обліку.  



Дозволяє зберегти застосовувану раніше облікову політику, пов'язану з регульованими  
тарифами 01.01.2016 р.  Так Не застосовано Стандарт не застосований, оскільки 
Компанія не входить  
до сфери його дії 
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка від контрактів з клієнтами» 
 Введено пятиступеневу модель визнання виручки. Величина виручки визначається у сумі  
очікуваної оплати за переданий товар або надану послугу (а не за справедливою вартістю  
відшкодування). 01.01.2018 р.  Так Не застосовано Стандарт не застосований, оскільки 
Компанія не  
входить до сфери його дії 
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових активів 
 та зобов'язань, поліпшена модель обліку операцій хеджування, нова модель знецінення фінансових  
інструментів на основі очікуваних збитків 01.01.2018 р.  Так  Не застосовано розглядає 
можливості  
потенційного впливу цих змін на фінансову звітність.  
 
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 
Принципи складання звітності. Фінансова звітність Компанії не містить консолідованої звітності бо  
немає  контрольованих нею організацій (дочірніх підприємств) та філій. 
Оцінки та припущення.  Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми  
активів і зобов'язань, що  визнаються  у  фінансовій  звітності  протягом  наступного  
фінансового   
року.  Оцінки  та  припущення постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді  
керівництва та інших факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються  
обґрунтованими за існуючих обставин. 
Зобов’язання за вимогами по договорам з  інших видів страхування, крім страхування життя.  
Оцінка  зобов'язань,  що  випливає  з  вимог  за  договорами  страхування відмінним від  
страхування життя є  найбільш важливою  бухгалтерською  оцінкою  Компанії.  Існують  
декілька   
причин  невизначеності,  які необхідно  враховувати  при  оцінці  цих зобов’язань,  та  по  
яким   
Компанія  має обов’язок здійснити  виплати за такими вимогами. Розмір  страхових  резервів   
Компанії визначається  на  підставі  чинного  законодавства  України стосовно формування  
резервів з інших видів страхування, крім страхування життя. Керівництво Компанії  вважає, що  
зобов’язання по зазначеним вимогам розраховані на кінець 2015  року  є  адекватними. 
Операції в іноземній валюті  Компанія проводить розрахунки у валюті з перестраховиками за  
прямими договорами перестрахування, та отримує кошти у валюті від іноземних страхувальників. 
Основні засоби. 
 Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої  
амортизації та нарахованих збитків від знецінення. Передбачувана первісна вартість об'єктів  
основних засобів визначається виходячи зі справедливої вартості основних засобів відповідно до  
вимог МСФЗ 1. Справедлива вартість основних засобів що відносяться до інших об'єктів основних  
засобів визначається на основі залишкової відновної вартості. Історична вартість включає витрати,  
безпосередньо пов'язані з придбанням об'єктів основних засобів. Істотні витрати на відновлення або 
 модернізацію об'єктів основних засобів капіталізуються і амортизуються протягом строку  
корисного використання відповідних активів. Всі інші витрати на ремонт і поточне обслуговування 
 відображаються у звіті про сукупний дохід у періоді їх виникнення. Амортизація нараховується в  
цілях списання вартості або переоцінки активів з використанням прямолінійного методу протягом  
очікуваного строку корисного використання таким чином: 
 
Групи Строк корисного використання, роки 
комп’ютерна техніка та  офісне устаткування 5 
офісні меблі, побутова техніка, інвентар 5 
оптичні, електромеханічні  прибори та системи зв’язку 3-5 
 



Компанія визнає вартість заміненого компоненту об'єкта основних засобів у складі його балансової  
вартості на момент виникнення, коли існує ймовірність того, що в майбутньому можуть бути  
отримані економічні вигоди від використання такого основного засобу і дані витрати можуть бути  
надійно оцінені. Замінні компоненти списуються у витрати в момент заміни. Усі інші витрати  
відображаються у  звіті про сукупний дохід  в якості витрат по мірі їх виникнення. 
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи, придбані в рамках окремої угоди, обліковуються за  
собівартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення.  
Амортизація нараховується лінійним способом протягом строку корисного використання  
нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування  
амортизації аналізуються на кінець кожного звітного року, при цьому всі зміни в оцінках  
відображаються в обліку і звітності за наступні періоди.  Очікуваний строк корисного  
використання по класах нематеріальних активів представлений таким чином: 
 
 Ліцензії Товарний знак 
Термін корисного використання невизначений невизначений 
Застосований метод амортизації не амортизується не амортизується 
Знецінення матеріальних і нематеріальних активів. На кожну звітну дату Компанія здійснює  
перевірку балансової вартості своїх матеріальних і нематеріальних активів з тим, щоб визначити, чи 
 є ознаки, що свідчать про наявність якого-небудь збитку від знецінення цих активів. У випадку  
виявлення таких ознак Компанія розраховує відшкодовувану вартість відповідного активу з  
метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). Сума очікуваного відшкодування 
 активу являє собою найбільшу з двох значень: справедливою вартістю за вирахуванням витрат на  
продаж або експлуатаційної цінності.  
Фінансові активи. Інвестиції, які визнаються в обліку і вибувають з обліку в момент вчинення  
правочину, у разі якщо придбання або продаж фінансового вкладення здійснюється у  
відповідності з договором, умови якого вимагають поставки протягом строку, встановленого на  
відповідному ринку, і первісно оцінюються за справедливою вартістю мінус транзакційні витрати,  
безпосередньо відносяться до угоди, за винятком фінансових активів, що відносяться до категорії  
активів, які оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, які спочатку  
відображаються за справедливою вартістю. Фінансові активи Компанія класифікує згідно з МСФЗ  
39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» які визначаються  за чотирма категоріями  
фінансових інструментів: 
1. Фінансові активи або фінансові зобов'язання, враховані за справедливою  вартістю через  
прибуток або збиток: є фінансові активи, або фінансові зобов'язання, які придбані або викуплені з  
метою продажу або викупу найближчим часом; або які є частиною портфеля ідентифікованих   
фінансових інструментів, керування якими здійснюється спільно, і недавні операції з якими  
свідчать про тенденцію до отримання короткострокового прибутку; або які є похідними за  
винятком похідних інструментів, що представляють собою договори фінансової гарантії або  
класифіковані та ефективні інструменти хеджування, або ті, які після первісного визнання визначені 
 підприємством за справедливою вартістю через прибуток або збиток.  
2. Інвестіціі, утримувані до погашення - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними  
платежами та фіксованим строком погашення, які підприємство планує і може утримувати до  
погашення. 
3. Позики і дебіторська заборгованість - непохідні фінансові активи з фіксованими або визначними  
платежами, які не котируються на активному ринку, за винятком активів, які підприємство має  
намір продати негайно або в найближчому майбутньому, які повинні бути класифіковані як  
призначені для торгівлі, а також активи, які підприємство при первісному визнанні класифікує як  
обліковані за справедливою вартістю через прибуток і збиток, або активів, класифікованих  
підприємством при первісному визнанні як наявні для продажу, або активів, за якими власник  
може не відшкодувати значну частину своїх початкових інвестицій, за винятком випадків, коли це  
відбувається через погіршення кредитоспроможності. 
4. Фінансові активи, утримувані для продажу - непохідні фінансові активи, які класифікуються, як  
наявні для продажу, та не класифікуються як: позики та дебіторська заборгованість, інвестиції,  
утримувані до погашення, або  фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю  
через прибуток або збиток. Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх  
особливостей і мети придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку. 



Метод ефективної процентної ставки. Метод ефективної процентної ставки використовується для  
розрахунку амортизованої вартості фінансового активу та розподілу процентних доходів протягом 
  
відповідного періоду. Ефективна процентна ставка являє собою ставку, що забезпечує  
дисконтування очікуваних майбутніх грошових надходжень протягом очікуваного терміну дії  
фінансового активу або більш короткого терміну, якщо це застосовано.  
 Первісне визнання та припинення визнання. Фінансові активи, що знаходяться  в обліку Компанії   
та у сфері дії МСФЗ (IAS) 39, класифікуються за відповідними групами при їх первісному  
визнанні. Облік фінансових активів припиняється при закінченні прав на отримання грошового  
потоку від відповідного фінансового активу, або при передачі Компанією всіх ризиків та вигод.  
Облік фінансових активів припиняється при їх погашенні і при закінченні строку зобов’язань. 
Подальша оцінка. Після первісного визнання всі фінансові активи що доступні для продажу  
оцінюються за справедливою вартістю, за винятком тих, справедливу вартість яких неможливо  
достовірно визначити. Ці інструменти обліковуються за собівартістю за вирахуванням витрат на  
укладання угоди та збитків від знецінення. Всі утримувані до погашення активи оцінюються за  
амортизованою вартістю з використанням методу ефективної процентної ставки. Всі ці фінансові  
інструменти переоцінюються з урахуванням зменшення їх вартості. Прибуток або збиток, що  
виникають в результаті змін справедливої вартості фінансових інструментів, відображених через  
прибуток або збиток, відображаються у звіті про сукупний дохід. Різниці, що виникають у зв'язку  
із змінами у справедливій вартості доступних для продажу фінансових інструментів, визнаються  
через інший сукупний дохід, за винятком знецінення, яке визнається в звіті про сукупний дохід . 
Знецінення фінансових активів, дебіторської та іншої дебіторської заборгованості. На кожну звітну  
дату Компанія проводить аналіз  дебіторської заборгованості за послуги страхування, іншої  
дебіторської заборгованості та фінансових активів на предмет наявності ознак  їх знецінення. Збиток 
 від знецінення визнається за наявності об'єктивних факторів, що свідчать про зменшення  
передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або кількох  
подій, що відбулися після прийняття фінансового активу до обліку. Збиток від знецінення напряму 
  зменшує балансову вартість фінансових активів та дебіторської заборгованості за послуги  
страхування, іншої дебіторської заборгованості. Зміни в балансовій вартості розрахунку резерву  
відображаються у звіті про сукупний дохід.  
Товарно-матеріальні запаси. Товарно-матеріальні запаси відображаються за найменшою з двох  
величин: собівартістю або ціною можливого продажу. Товарно-матеріальні запаси що  
утримуються Компанією, використовуються у поточній господарській діяльності Компанії і не   
призначені для подальшої реалізації. 
Визнання доходу від реалізації страхових послуг. Доходи Компанії від реалізації страхових послуг  
визнаються за методом нарахування, що дає можливість здійснювати контроль за своєчасною і  
повною сплатою страхувальниками страхових премій. Умови вступу в дію договору страхування  
визначається Правилами страхування за окремо розробленою та затвердженою програмою  
страхування. Не визнаються доходом отримані авансом страхові платежі (внески, премії). Такі  
страхові платежі (внески, премії) обліковуються як заборгованість за отриманими авансами і  
враховуються окремо (МСБО №1 «Подання фінансової звітності»). Отримані авансом страхові  
платежі визнаються доходом протягом терміну дії договору страхування методом рівномірного  
нарахування, відповідно до встановленого графіку сплати страхових премій. 
4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ 
Балансова вартість основних засобів на звітні дати: 
Групи (балансова вартість)- тис.грн 31.12.2014р 31.12.2015р 
комп’ютерна техніка та  офісне устаткування 52 34 
офісні меблі, побутова техніка, інвентар 15 10 
Транспортні засоби 235 51 
Інше 13 13 
Разом 315 108 
Компанія не має основних засобів у фінансовій оренді та заставного майна. Станом на 31 грудня  
2015, та 2014 років у Компанії не було зобов'язань з придбання об'єктів основних засобів.  
Протягом 2015 року витрат на позики для придбання основних засобів Компанія не здійснювала.  
Загальна сума амортизаційних відрахувань відображені в складі «Адміністративних витрат та  
витрат на збут» у звіті про сукупний дохід. (Примітка 18). 



5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ 
Нижче наводяться дані в розрізі груп нематеріальних активів, які використовувала Компанія в  
господарської діяльності за 2015 та 2014 роки: 
 
 На 31.12.14р. На 31.12.15р. 
  
Нематеріальні активи, в т.ч. 35 23 
- Ліцензії 0 0 
- Права на програмне забезпечення 35 23 
Загальна сума амортизаційних відрахувань відображені в складі «Адміністративних витрат та  
витрат на збут» у звіті про сукупний дохід. (Примітка 17). Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років 
 Компанія не мала зобов'язань з придбання ліцензій, товарного знаку 
6. ОРЕНДА 
В 2015 році Компанія  була  орендарем  офісного приміщення за адресою: м. Київ,  
Преображенська (Клименка), 23, по договору оренди приміщення № 12н від 01.03.2014 року ,  
укладеному з ТОВ «Кронос». Орендні  платежі  та витрати на утримання в  2015 році склали 613  
тис. грн., а в 2014 році - 544 тис. грн. і були відображені в складі  «Адміністративних витрат та  
витрат на збут» (Примітка 17). 
7. ФІНАНСОВІ АКТИВИ ТА ГРОШОВІ КОШТИ 
Компанія  класифікує фінансові інструменти, які є у  власності на звітну дату за наступними  
категоріями.  
Довгострокові фінансові інвестицій , які належать до категорії  утримуваних до погашення, станом  
на 31.12.2015 р. відображені в  статті «Інші фінансові інвестиції» балансу (рядок 1035) – в сумі 338  
тис. грн. Їх облік  ведеться по справедливій собівартості. Ці фінансові інвестиції представлені у  
вигляді цінних паперів акцій. 
 
Довгострокові фінансові інвестиції в балансі Компанії  відображені наступним чином: 
 На 31.12.14р. На 31.12.15р. 
Довгострокові  фінансові інвестиції, всього    в т.ч.  338 338 
- ВАТ"Алчевський коксохімічний завод"               5                  5 
- ВАТ"Гостомельський склозавод" 110 110 
- ВАТ"Енергомашспецсталь" 5 5 
- ВАТ "Ясинівський коксохімічний завод" 18 18 
- ВАТ" Запорізький абразивний комбінат" 8 8 
- ВАТ "Металургійний комбінат Азовсталь" 11 11 
- ВАТ"Житомирський маслозавод" 71 71 
- ВАТ"Сумський завод "Насосенергомаш" 110 110 
Справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань, що визначена та включена у фінансову  
звітність Компанії, являє собою суму, на яку може бути обміняний фінансовий інструмент в  
результаті поточної операції між бажаючими здійснити таку операцію сторонами, відмінної від  
вимушеного продажу або ліквідації. 
Компанія не змогла у 2015 році достовірно визначити ринкову вартість акцій наведених  
українських підприємств, тому перерахунок вартості не відбувався. 
Довгострокова дебіторська заборгованість складає 3316 тис.грн. представлена безвідсотковими  
кредитами виданих працівникам Компанії. Займи надані для придбання рухомого та нерухомого  
майна.  
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на  
поточних рахунках та  короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох  
місяців від звітної дати. Доходи, отримані Компанією у звітному 2015 році  від  фінансових активів   
по розміщенню резервів  склали  1 988 тис грн.,  і  відображені  за статтею  «Інші фінансові   
доходи»  в  звіті про сукупний дохід.  Зазначена сума  отриманого доходу складається  із доходів  
(Примітка 19): 
-  надходження відсотків за залишками коштів на депозитних рахунках – 1987 тис. грн.  
-  надходження відсотків за залишками коштів на поточних рахунках – 1 тис. грн. 
 
   На 31.12.14р.      на31.12.15р. 



Грошові кошти та їх еквіваленти , в т.ч.  52120 87881 
 1. в національній валюті, в т.ч.:   52114 87880 
  - депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.) 39002 70001 
  - на поточних рахунках 13112 17879 
- готівка 6 1 
Термін погашення депозитних вкладів зі строком погашення до 3 місяців закінчується в січні- 
березні 2016 року.  
8. СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
  
Компанія  застосовує МСФЗ 4 «Страхові контракти» до договорів, які укладає зі  
страхувальниками – юридичними та фізичними особами. 
Страховий контракт - контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий 
 ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові  
страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине  
на власника страхового поліса.  
Страхова премія (страховий платіж) - плата за страхування, яку страхувальник зобов'язаний  
сплатити Компанії в розмірі, визначеним договором страхування. Розмір страхової премії залежить  
від встановленого страхового тарифу, який є ставкою страхового платежу з одиниці страхової  
суми. 
Страховий тариф розраховується Компанією актуарно (математично) на підставі статистки  
настання страхових випадків, з урахуванням статистичних закономірностей страхових ризиків  
протягом дії договору страхування та величини інвестиційного доходу від розміщення коштів  
резервів страхування життя. Методика розрахунку страхових тарифів є невід'ємною частиною  
Правил страхування Компанії, які визначаються  окремим документом. Станом на 31 грудня 2015  
року Компанія уклала 776 договори страхування. Усі договори страхування відповідають  
визначенню,  наведеному у  Додатку А МСФЗ 4 «Страхові контракти».  
Валюта страхування – українська національна валюта (гривня). Середній строк страхування за  
договорами становить 1 рік. Страхувальниками виступають як юридичні так і  фізичні особи.  
Протягом 2015 року Компанією здійснено 40 страхову виплату на загальну суму  4356 тис. грн.  
Договори страхування Компанії не містять вбудованих похідних інструментів, а також не мають  
компонентів депозиту. Відповідно, Компанія не проводить розподіл компонентів страхування та  
депозиту. 
Перевірка адекватності зобов'язань. Компанія проводить перевірку адекватності своїх визнаних  
страхових зобов'язань. Така перевірка враховує поточні оцінки всіх контрактних грошових потоків  
та пов'язаних з ними грошових потоків, таких як витрати з врегулювання збитків, а також  
грошових потоків від вбудованих опціонів та гарантій. Якщо перевірка свідчить про неадекватність 
 зобов'язань, нестача повністю визнається у складі прибутку чи збитку. Звіт про проведення  
перевірки адекватності зобов’язань Страховика наведено в окремій Примітці 24. 
Управління страховими ризиками. На виконання вимог Закону «Про страхування» Компанія  
перестраховує ризики по укладеним та діючим договорам страхування з перестраховиками  ,  
рейтинг фінансової надійності (стійкості) відповідає вимогам законодавства. Станом на 31 грудня  
2015 року із отриманих  184 894 тис. грн. страхових сум Компанією передано в перестрахування –  
111 741 тис. грн.  
 
                                                                                                                
2014                                 2015 
 
           Перестраховано , в т.ч.                                                                            
88 419                            
111 741    
 1.      перестраховано в Українських страхових компаніях                           4 948               
1  
650 
  2.   перестраховано у закордонних  страхових компаніях    по                                          
        прямих договорах                                                                                     
2 118                               



    659          
  3.  через брокерів 
- Willis Polska S.A.                                                                                      31 
116                              41  
207                            
-  ГрЕко Джей Ель Ті Україна Гм                                                           49 562           
65 908    
        
- Sava Re                                                                                                       
0                                     
652 
  4.  через ядерний пул                                                                                       
675                                
  1 665 
 
Неврегульованих збитків на кінець звітного періоду не зареєстровано. На звітну дату Компанія не  
має страхових контрактів, придбаних в результаті об'єднання бізнесу або передачі портфеля. У ході 
 нормальної діяльності Товариство передає ризики в перестрахування. Політика Компанії  
передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового  
  
продукту. Договори, які Компанія укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на  
відшкодування збитків по одному або більше договорів, виданих Компанією та відповідають  
вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування.  
Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових  
активів.  
Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію від  зобов'язань  
перед власниками страхових полісів. Активи перестрахування включають суми до отримання від  
перестрахувальних Товариств по виплачених відшкодуваннях, включаючи відповідні витрати на  
врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню стаття «Поточна кредиторська  
заборгованість за страховою діяльністю» балансу (рядок 1650) являє собою зобов'язання Компанії  
передати перестраховиками. 
Товариство регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує  
об'єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Товариство зменшує балансову  
вартість цього активу до його вартості відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи  
відповідний збиток від знецінення. Товариство збирає об'єктивні свідчення знецінення активу  
перестрахування з використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів,  
враховуються за амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на підставі 
 аналогічного методу, який застосовується до цих фінансових активів. 
Опис основних страхових продуктів. Діяльність Товариства представлена наступними основними  
видами страхових продуктів: 
• Обовязкове  та добровільне страхування авіаційного транспорту. Предметом договору  
страхування з даного виду страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і 
 розпорядженням авіаційним транспортним засобом, та відповідальністю перед третіми особами за  
шкоду нанесену їм застрахованим засобом.  
• Добровільне страхування від нещасних випадків. Договори індивідуального страхування  
передбачають страховий захист клієнтів Товариства від ризику смерті, інвалідності та  
травматичних тілесних ушкоджень у результаті нещасних випадків. Як правило, термін дії цих  
страхових полісів становить до одного року; 
• Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) - вид страхування, за яким  
предметом договору страхування є майнові інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і  
розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма видами 
 транспортних засобів спеціального призначення.  Даний вид страхування передбачає здійснення   
виплати страхового відшкодування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі,  
визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у  
зв'язку з пошкодженням, знищенням або втратою застрахованого наземного транспортного засобу, 
 у тому числі причепа до нього, та всіх видів транспортних засобів спеціального призначення, а  



також,якщо це передбачено правилами та договором страхування, додаткового обладнання до них.  
   Цей вид страхування не включає страхування майна, в тому числі вантажів та багажу  
(вантажобагажу), що перевозиться наземним транспортним засобом, у тому числі причепом до  
нього, та страхування неодержаних доходів унаслідок пошкодження, знищення або втрати  
наземного транспортного засобу. Договори страхування укладаються з фізичними та юридичними  
особами переважно на один рік, оплата страхових внесків (платежів,премій) здійснюється  
одноразово  або щоквартально;  
• Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - вид страхування, за яким  
предметом договору страхування є майнові інтереси пов'язані з володінням, користуванням і  
розпорядженням вантажем та багажем (вантажобагажем), який перевозиться будь-якими видами  
транспорту. Даний вид страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування  
шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній страхувальником у договорі  
страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням  
(загибеллю) або втратою застрахованого вантажу та багажу (вантажобагажу) чи його частини під  
час перевезення будь-якими видами транспорту та  під час його проміжного складського  
зберігання;    
• Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Предметом договору  
страхування з даного виду страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з  
володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у договорі страхування.    
Виплата страхового відшкодування здійснюється шляхом відшкодування страхувальнику або  
іншій особі, визначеній страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку,  
понесеного ними у зв'язку з пошкодженням, знищенням (загибеллю) або втратою застрахованого  
  
майна чи його частини внаслідок дії вогневих ризиків та/або стихійних явищ. Також умови  
договорів можуть передбачати відшкодування витрат на заходи по розбиранню та/або  
переміщенню будівель, споруд, обладнання на нове місце, що були виконані для рятування майна  
та/або з метою зменшення збитків, та витрат на прибирання зазначеної в договорі страхування  
території від уламків (залишків) майна, яке постраждало внаслідок страхового випадку. Термін дії  
договорів страхування від місяця до одного року;  
• Добровільне страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону України  
"Про страхування")  - вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові  
інтереси, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном, зазначеним у договорі  
страхування (іншим, ніж залізничний, наземний, повітряний, водний транспорт (морський  
внутрішній та інші види водного транспорту), вантаж та багаж (вантажобагаж)). Даний вид  
страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування відповідно до умов  
договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній  
страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними у зв'язку з  
пошкодженням, знищенням (загибеллю), втратою застрахованого майна.      Термін дії договорів  
страхування від місяця до одного року;  
• Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена  
пунктами 12-14 статті 6 Закону України "Про страхування") - вид страхування, інший, ніж  
страхування цивільної відповідальності власників наземного, повітряного та водного транспорту  
(включаючи відповідальність перевізника), за яким предметом договору страхування є майнові  
інтереси, пов'язані з відшкодуванням шкоди, заподіяної страхувальником або іншою особою,  
цивільна відповідальність якої застрахована, життю, здоров'ю, працездатності, майну третіх осіб.   
Даний вид страхування передбачає здійснення виплати страхового відшкодування відповідно до  
умов договору страхування третій особі або її спадкоємцю (спадкоємцям) за шкоду, яка була  
заподіяна життю, здоров'ю і працездатності та/або майну цієї третьої особи особою, цивільна  
відповідальність якої застрахована, внаслідок здійснення нею діяльності, яка визначена в договорі  
страхування; 
• Добровільне страхування фінансових ризиків - вид страхування, за яким предметом договору  
страхування є майнові інтереси, пов'язані зі збитками при здійсненні страхувальником або іншою  
особою, визначеною страхувальником у договорі страхування, господарської діяльності.  Даний  
вид страхування передбачає здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов  
договору страхування шляхом відшкодування страхувальнику або іншій особі, визначеній  
страхувальником у договорі страхування (вигодонабувачу), збитку, понесеного ними внаслідок  



перерви в господарській діяльності, порушення договірних зобов'язань (невиконання або  
неналежне виконання контрагентом договірних зобов'язань перед страхувальником), крім  
відшкодування збитків, передбачених страхуванням кредитів та страхуванням інвестицій.   
•  Основна стратегічна мета управління ризиками - це забезпечення захисту Компанії від  
несприятливого впливу факторів зовнішнього середовища, так і оптимізація внутрішнього  
середовища. Управління ризиками є забезпечення безпечної діяльності страхової організації.  
Одним із внутрішніх заходів  управління ризиками, який застосовує Компанія є створення  
страхових та резервних фондів. Також одним із методів диверсифікації ризиків, пов’язаних із  
договорами страхування є покриття резервів, сформованих у валютах активами, що відповідають  
цим валютам. Одним із зовнішніх заходів  управління ризиками (таких, що здійснюються із  
залученням інших спеціалізованих суб’єктів страхового ринку чи ділових партнерів Страховика),  
який застосовує Компанія є перестрахування. Завдяки перестрахуванню досягається  
диверсифікація ризиків, що сприяє збалансованості портфеля Страховика, і Перестраховика. 
 
9. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЗА СТРАХОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ,  
      ІНША ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  
Дебіторська заборгованість за послуги страхування, позики та інша дебіторська заборгованість з  
фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на активному ринку,  
класифікуються як «позики видані та дебіторська заборгованість». Позики видані та дебіторська  
заборгованість обліковуються за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від знецінення  
та сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю  - це  
заборгованість за договорами, погашення якої очікується впродовж 365 днів від дати звітності.  
Дебіторська заборгованість за послуги страхування та інша дебіторська заборгованість , станом на  
31 грудня 2015 та 2014 років представлені таким чином: 
 На 31.12.14р.       На 31.12.15р. 
Дебіторська заборгованість за послуги страхування     72 383            102 453 
Аванси, видані брокерам       0                           34 
Всього        72 383         102 487        
 
На звітні дати Компанія має прострочену дебіторську  заборгованість за послуги страхування 878  
тис.грн.  При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами страхуання та іншої 
 дебіторської заборгованості Компанія враховує будь-які зміни кредитоспроможності дебітора за  
період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати. 
10. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ІНШИМИ  
РОЗРАХУНКАМИ 
 
Дебіторська заборгованість з бюджетом за податками та  іншими розрахунками станом на 31  
грудня 2015 та 2014 років представлена таким чином: 
 2015 р. © SMA 19492371 
 На 31.12.14р.          На 31.12.15р. 
Дебіторська заборгованість з бюджетом, в т.ч.:  6 5 
- єдиний соціальний внесок 6 5 
- податок на прибуток 0 0 
- податок на доходи фізичних осіб 0 0 
 
Інша дебіторська заборгованість 
( 
Інша дебіторська заборгованість  На 31.12.2014 р. На 31.12.2015 р. 
за розрахунками з нарахованих доходів  285 150 
заборгованість перестраховиків 51 134 
За роботи, послуги 4 10 
Всього  340 294 
 
11. РЕЗЕРВИ. 
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума й термін яких не  
визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне  



зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого  
зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього  
зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем достовірності 
Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих премій, що стосується незавершеного  
терміну дії страхового покриття за полісами, які існують станом на кінець звітного періоду,  
розраховану на пропорційно-тимчасовій основі. 
Станом на 31 грудня 2015 та 2014 років сформовані резерви із страхування склали ( грн ): 
 
 На 31.12.14р.  На 31.12.15р. 
Страхові резерви, в т.ч.:  71 137 
 100 588 
 
резерви незароблених премiй 63 711 97 720 
резерви збиткiв 5 654 583 
Резерв катастроф 1 772 2 285 
 Частка перестраховиків у страхових резервах, в т.ч.: -53 018 
 -61 885 
 
- частка перестраховикiв у резервах незароблених премiй 48 118 
 61 885 
 
- резерв збитків 4 900 0 
 
 
Резерв на покриття збитків. 
 Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних збитків і включає резерв  
збитків що заявлені, але неврегульовані. Його розрахунок здійснюється на основі інформації,  
отриманої Компанією в ході розслідування страхових випадків після закінчення звітного періоду.  
Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про сукупні доходи  
по мірі їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не  
проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і  
розглядаються досить швидко 
 
У ході здійснення діяльності Компанія піддається різним позовам і претензіям. Хоча щодо таких  
розглядів діють інші фактори невизначеності, і їх результат неможливо передбачити з достатньою  
мірою впевненості, керівництво Компанії  вважає, що фінансовий вплив даних обставин не буде  
суттєвим для фінансового становища або її річних фінансових результатів. 
 
 Компанія визнає та створює резерв під забезпечення виплат персоналу. Метою створення резерву 
 є забезпечення наступних витрат Компанії на оплату відпусток персоналу та сплату податків до  
фондів соціального страхування на ці виплати. Розмір резерву станом на 31 грудня 2015 року  
визначений в сумі 4 709 тис. грн.  
Компанія на протязі звітного року проводить  інвентаризацію резерву з метою визначення  
обґрунтованості його розміру. Збільшення) резерву  відображається у витратах за статтею  
«Адміністративні витрати» у звіті про сукупний дохід.     
12. КАПІТАЛ 
Акціонерний капітал. Станом на 31 грудня 2014 року Компанія мала випущені прості іменні акції в  
кількості 244 000 штук загальною сумою 38 001 тис.грн. Акціонерами  Компанії згідно протоколу  
№ 01\15 від 16.03.15р приймалося рішень щодо підвищення номінальної вартості акції шляхом  
розподілу прибутку за 2014 рік на суму 11 158 тис.грн. Номінальна вартість кожної акції  
становить  201,47 грн., загалом   статутний фонд на 31.12.2015 року складає 49 159 тис.грн. Форма  
існування акцій – без документарна. Всі випущені акції повністю оплачені.  
Резервний капітал створюється акціонерним товариством у розмірі, встановленому Статутом, в  
межах  25% статутного капіталу, за рахунок прибутку після сплати податку на прибуток і  станом  
на 31 грудня 2015 складає 9 500 тис. грн. 
Дивіденди. Акціонерами  Компанії згідно протоколу № 01\15 від 16.03.15р приймалося рішень  



щодо виплати дивідендів. Дивіденди акціонерам станом на 31.12.2015року виплачені повністю у  
сумі 5 002 тис.грн. 
 Управління капіталом – це система принципів і методів розробки і реалізації управлінських  
рішень, пов’язаних з оптимальним його формуванням з різноманітних джерел, а також  
забезпеченням ефективного його використання у різних видах господарської діяльності  
підприємства . 
Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 
• зберегти спроможність Компанією продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі  
забезпечувало дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавленим сторонам; 
• забезпечити належний прибуток учасникам акціонерного товариства завдяки встановленню цін на  
послуги Компанії, що відповідають рівню ризику. 
Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому  
керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. Компанія  
дотримувалося вимог Закону України «Про страхування», згідно статті 30-ї  ”Умови забезпечення  
платоспроможності страховиків ” мінімальний розмір статутного капіталу(гарантійного депозиту)  
страховика, який займається   видами страхування іншими, ніж страхування життя, встановлюється  
в сумі 1 млн. євро. 
Власний капітал Компанії станом на 31.12.2015 року становить 82 846 тис. грн. який складається із  
зареєстрованого статутного капіталу в розмірі 49 159 тис. грн. та резервного капіталу в розмірі 9 
 2015 р. © SMA 19492371 
500 тис грн , а також із нерозподіленого збитку  в сумі 24 187 тис.грн. 
Курс євро станом на 31.12.2015 року становив 26,223129 грн. за один євро, тобто розмір  
статутного капіталу становив 1 875 тис. євро. 
 
13. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОПЕРАЦІЇ З ПОВ 'ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 
Пов'язаними сторонами вважаються сторони, якщо одна сторона має можливість контролювати  
іншу сторону або здійснювати  суттєвий вплив  на прийняття фінансових та операційних рішень  
іншою стороною. Пов’язані сторони  Компанії  включають акціонерів, ключовий управлінський  
персонал, підприємства, які мають спільних власників та перебувають під спільним контролем,  
підприємства, що перебувають під контролем ключового управлінського персоналу, а також  
компанії, стосовно яких у Компанії є істотний вплив.     У таблиці представлені пов’язані сторони  
Компанії:  
 
1   Непочатова  Лариса Михайлівна – акціонер, голова наглядової ради 
2. Непочатов    Євгеній Олександрович - акціонер 
3. Непочатов    Олександр Євгенович – акціонер, директор відділу розвідку Компанії 
4. Овчінніков     Олексій Іванович - акціонер, член наглядової ради 
5. Овчинников  Денис Олексійович- акціонер, Голова Правління 
6. Овчинников  Іван Олексійович- акціонер, директор відділу перестрахування 
7.  Хачбабян        Ніна   Гургенівна - акціонер 
8. Морозова Ірина Львівна, заступник Голови Правління, член Правління 
9. Єфименко Сергій Анатолійович, головний бухгалтер, член Правління 
В 2015 році Компанія не здійснювала операцій з продажу та закупівлі товарів, робіт і послуг (за  
 
виключенням операцій  поворотних позик) між пов’язаними сторонами.  
Винагорода, виплачена ключовому керівному персоналу складається із заробітної плати та  
відрахувань на соціальне забезпечення. ЇЇ розмір встановлюється за контрактом та рішенням  
Наглядової ради.   Винагороди у формі акцій – не  нараховувались та не отримувались. У таблиці  
представлені виплати керівництву 
 2014рік 2015 рік 
заробітна плата з нарахуваннями  1 010 1 445 
Інші виплати 0,00 0,00 
 
14. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
 
Довгостокові забезпечення (стр. 1520 балансу) представлені забезпеченням витрат Компанії на  



оплату відпусток персоналу та сплату податків до фондів соціального страхування. Розмір  
резерву станом на 31 грудня 2015 року визначений в сумі 4 709 тис. грн.  
 
Кредиторська заборгованість поточних зобов язать і забезпечень представлена наступним чином:  
 
 На 31.12.14р.      На 31.12.15р. 
Кредиторська заборгованість,  в т.ч.: 46 602 58 490 
- заборгованість перед перестраховиками 46 564 58 485 
- перед страховими брокерами 33 0 
- Інші поточні зобов’язання (з підзвітними особами) 5 5 
.  
Кредиторська заборгованість  з бюджетом за станом на 31 грудня 2015 та 2014 років представлена  
поточним податком на прибуток, розрахованим за правилами податкового законодавства.  
 На 31.12.14р.     На 31.12.15р. 
Поточний податок на прибуток 4 791 11 646 
 
Компанія не має на  звітні дати простроченої та сумнівної іншої кредиторської  заборгованості.  
Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості  дорівнює її справедливої вартості. 
 При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія  на кожну звітну дату  
проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, 
 та термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.  
15.  ДОХІД ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПОСЛУГ  
Дохід (виручка) від реалізації послуг за договорами страхування є основним джерелом доходів  
Компанії від страхової діяльності та  представлений наступним чином: 
                                                                                                                
2014 рік           2015рік 
Виручка , в т.ч. 11 262 52 911 
- За договорами страхування  11 262 52 911 
16. СОБІВАРТІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ 
Собівартість реалізації  представлена наступним чином: 
  2014 рік      2015рік 
Собівартість  послуг,  6 076 10 668 
- Страхові виплати 4 233 2 065 
17. АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ ТА ВИТРАТИ НА ЗБУТ  
Основні витрати Компанії, що пов’язані із здійсненням її господарської діяльності  розподіляються  
за статтями, які виділені в окремі групи: адміністративні витрати та витрати на збут, які  
розподіляються за наступними елементами:  
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ  2014 рік 2015 рік 
Витрати на оренду  та утримання офісу 544 613 
Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 394 227 
Обслуговування автомобілів 210 356 
Зв'язок 184 111 
Витрати на відрядження 390 537 
Представницькі витрати 25 32 
Банківські послуги 95 203 
Страхування майна та працівників 200 315 
Інші витрати 267 717 
Витрати на професійні послуги 861 1 326 2015 р.  © SMA 19492371 
Разом 3 170 4 658 
Витрати на збут представлені витратами на рекламу у спеціалізованих зі страхування українських  
виданнях у суму 82 тис.грн. 
 
18. ІНШИЙ ДОХІД 
1. Інші операційні доходи  мають  таку структуру: 
    2014 рік    2015 рік 
Винагорода агента 55 25 



Дохід від реалізації необоротних активів 0 0 
Дохід від позитивних операційних курсових різниць 0                 15 
Реалізація іноземної валюти 10 332 15 809 
Повернення суми з технічного резерву  20564 1 056 
Всього 30 951 16 904 
 
2. Фінансові доходи представлені наступним чином:  
  2014 рік   2015 рік 
- дохід від участі в капіталі 0 0 
- доходи нараховані  по депозитами  2 320 1 898 
 
3. Інші доходи представлені неопераційною курсовою різницею у сумі  31 521 тис.грн. 
 
19. ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ 
  
1. Інші операційні витрати  мають  таку структуру: 2014 рік 2015 рік 
Штрафи, пені 53 0 
Курсова операційна різниця 11 156 17 190 
Списання кредиторської заборгованості 646 0 
Членські внески 355 492 
Технічні резерви 21 841 0 
Нарахування резерву безнадійної дебіторської заборгованості 0 17 370 
інше 19 14 
Разом                                                                                                          
              34  070 35 066   
Резерв безнадійної дебіторської заборгованості був нарахований у зв язку з неможливістю  
повернути депозитний вклад що належить Компанії в банку «Брокбізнесбанк» та  в банку  
«Укрінбанк» , в яких була введена тимчасова адміністрація.  
 
2. Інші витрати представлені неопераційною курсовою різницею у сумі  7 786 тис.грн 
 
20.  ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ 
За результатом всіх видів діяльності в 2015 році Компанією отриманий прибуток в розмірі 24 187  
тис. грн. ( в 2014р. прибуток – 16 157 тис. грн. ). 
Сума податку на прибуток відображеного в фінансовій звітності за рік, що закінчився 31 грудня  
2015 складає 18 381 тис грн. (2014р. – 7 384 тис. грн.), який розраховано за нормами податкового  
законодавства України.  
Фінансовий результат за 2015 рік відрізняється від результату за аналогічний період минулого  
року в кращу сторону.  Це пов язано з кращою платіжною дисципліною наших клієнтів та  
зростанням в гривневому еквіваленті валютних депозитів у банках. 
 
21.  ПРИБУТОК НА АКЦІЮ 
Базовий прибуток на акцію розраховується шляхом ділення чистого прибутку за рік, що  
залишається в розпорядженні акціонерів Компанії, на середньозважену кількість акцій в обігу за  
звітний рік, без урахування власних викуплених акцій. Розбавлений прибуток на акцію  
розраховується шляхом ділення чистого прибутку, що залишається в розпорядженні акціонерів  
Компанії, на середньозважену кількість звичайних акцій в обігу за звітний період, плюс  
середньозважена кількість всіх  розбавляючи потенційних звичайних акцій, випуск яких буде  
означати їх конвертацію у звичайні акції. 
Нижче наводяться дані про прибуток і кількість акцій, які були використані при розрахунку  
базисного та розбавленого прибутку на акцію за 2014 та 2015 роки:  
  2014 рік  2015рік 
Чистий прибуток, що залишається в розпорядженні акціонерів Компанії 16 156 670 24 187 
214   
Середньозважена кількість акцій в обігу ( штук) 244 000 244 000 
Базовий прибуток на акцію (в гривнях) 66,21 99,13 



 
Середньозважена кількість звичайних акцій для розрахунку розбавленого прибутку на акцію  
(штук) 100 100 
Розбавлений прибуток на акцію (в гривнях) 66,21 99,13 
Компанія не застосовує  програми з надання працівникам опціонів на акції та винагород у формі  
акцій.  
22. УМОВНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
Операційне середовище. Компанія продає послуги зі інших видив страхування, попит на які  
чутливий до змін економічних умов, що впливають на споживчі витрати. Майбутні економічні  
умови та інші фактори, включаючи довіру споживачів, можуть знизити споживчі витрати або  
змінити споживчі переваги. Глобальне зниження темпів зростання української і світової економік  
або невизначені економічні перспективи можуть негативно позначитися на споживчих перевагах та   
результатах діяльності Компанії. Зважаючи на це, подальше погіршення  ситуацій в економіці  може 
 негативно вплинути на результати і фінансову позицію Компанії, яку зараз досить складно  
визначити. Однак керівництво Компанії вважає, що вживає всі можливі заходи для підтримки  
стабільності бізнесу Компанії в існуючих умовах. 
Податкове законодавство та умови регулювання в Україні. Керівництво вважає, що Компанія  
нарахувала всі податки, що стосуються ії діяльності. У ситуаціях невизначеності Компанія  
здійснила нарахування податкових зобов'язань, виходячи з оцінки керівництвом імовірної величини 
 відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких зобов'язань. Керівництво Компанії,  
ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що зобов'язання з податків  
відображені в повному обсязі. Протягом 2014-2015 років Компанія визнавала витрати по резерву  
з податку на прибуток внаслідок того, що страхова діяльність в Україні має спеціальні правила  
оподаткування регламентовані податковим законодавством України, однак вони мають відмінності  
в ставках  оподаткування  інших компаній, які застосовують загальноприйняті правила.  
Судові справи. Протягом 2015 року Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Бусін»  
не мало судових справ. 
 
23. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
Фінансові активи та фінансові зобов'язання Компанії піддаються наступним фінансовим ризикам:  
ринковий ризик, який включає ціну, відсоткову ставку та валютні ризики, кредитний ризик і  
ризик ліквідності. Для того щоб обмежити вище зазначені ризики, при виборі фінансових  
інструментів політика Компанії базується на  високому рівні контролю з боку працівників  
Компанії з урахуванням вимог чинного законодавства України. Компанія мінімізує ризики  
диверсифікацій свого інвестиційного портфелю, аналізує фінансові активи перед їх покупкою і  
відстежує подальшу інформацію про ці активи, вкладаючи більшість своїх інвестицій з високими  
рейтингами надійності.  
Оцінка договорів страхування 
Методи, використані при прийнятті рішень про припущення. Страховим резервам і, зокрема,  
резервам за договорами страхування від нещасних випадків, характерні численні страхові ризики.  
Найбільш істотні ризики Товариства пов'язані зі страховими відшкодуваннями, які виплачуються  
по договорах медичного страхування них. Географічна концентрація цих ризиків спостерігається в  
Україні. 
Для оцінки зобов'язань з виплати відшкодувань Компанія використовує допущення, засновані на  
власній аналітиці. Аналітичні дані Товариства надходять переважно з її щоквартальних звітів про  
виплату страхових відшкодувань. 
Резерв на неврегульовані вимоги створюється на основі заявлених вимог. Резерв збитків  
понесених, але не заявлених розраховується для кожного періоду настання страхового випадку як  
різниця між прогнозованою сумою остаточних витрат на страхові відшкодування, понесені  
протягом цього періоду, і сумою страхових відшкодувань, заявлених і виплачених або заявлених і  
невиплачених за цей же період. Сума резерву збитків понесених, але ще не заявлених за кожний  
період не може бути менше нуля. 
Управління  фінансовими і страховими ризиками 
Функція управління ризиками в Компанія здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного,  
ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик  
включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий  



ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Компанія не вважає ці ризики істотними, отже, не  
встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління  
операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування  
внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму. 2015 р.  © SMA 19492371 
Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що  
одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх 
 зобов'язань. Основні статті, у зв'язку з якими у Компанія виникає кредитний ризик, - це грошові  
кошти та депозити в банках.  
Максимальний рівень кредитного ризику Компанія, в цілому, відбивається в балансовій вартості  
фінансових і страхових активів у балансі. 
Ризик процентної ставки. Компанія піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих  
рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошові потоки. Процентна маржа може  
збільшуватися в результаті таких змін, але може також зменшуватися або приносити збитки в разі  
непередбачених змін. У Компанія відсутні офіційно оформлена політика і процедури для  
управління ризиком процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності  
Компанія є несуттєвим.  
Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеться з труднощами при 
 виконанні фінансових зобов'язань. Компанія щодня стикається з вимогами оплати від  
постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про страхові випадки. Компанія має достатньо  
коштів для виконання більшості перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів,  
пов'язані з доходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання  
поточних зобов'язань. Станом на 31 грудня 2015 року всі фінансові зобов'язання Компанії  
погашаються за вимогою або протягом 1 місяця після закінчення звітного періоду. Недисконтовані  
грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій  
вартості. Термін погашення всіх страхових активів і зобов'язань Компанія не перевищує одного  
року. 
Страховий ризик. 
Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність настання страхової  
події і невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей  
ризик є випадковим і внаслідок цього непередбачуваним. 
Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення  
ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому піддається Компанія, полягає в тому,  
що фактичні виплати перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. Це може відбутися в  
результаті того, що регулярність або розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними.  
Страхові випадки носять випадковий характер, і фактична кількість і сума виплат будуть з року в  
рік відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями.  
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менше відносна  
мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель договорів страхування є більш  
диверсифікованим, зміни в який-небудь з його підгруп нададуть менший вплив на портфель в  
цілому. 
Товариство контролює страховий ризик шляхом: 
• стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Товариство встановлює ліміти  
максимально можливої суми страхових збитків, які вона може відшкодувати, і передає відповідні  
контрольні повноваження співробітникам з урахуванням їх професійної компетентності. Оцінка  
потенційних нових продуктів проводиться з метою всебічного аналізу пов'язаних з ними ризиків і  
виправданості таких ризиків з точки зору майбутніх доходів. 
• укладання відповідних договорів перестрахування. Товариство прагне диверсифікувати  
діяльність з перестрахування, використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і  
договори факультативного перестрахування. Крім того, політика Товариства передбачає  
максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах. 
Товариство здійснює страхову діяльність в Україні та закордоном, договори страхування  
укладаються як в українських гривнях так і доларах США з перерахування по курсу НБУ.  
Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності 
24. Звіт про проведення перевірки адекватності зобов’язань  
 
    Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ПрАТ «СК «Бусін»  станом на  



31.12.2015 провело оцінку адекватності визнаних ним страхових зобов’язань (математичних  
резервів). 
 
Розрахунки проводились окремо по кожному виду страхування 
Величина Скорочене позначення Значення 
Збитковість, % (Збт) 9,3% 
Загальні виплати у 2013 та наступних періодах за договорами попередніх періодів, тис. грн.
 (Впл 0) 3 
 688,7 
Загальні виплати за договорами, що укладені в період 2013-2015, тис. грн. (В1) 34 853,8 
Загальні виплати за випадками 2013-2015 в межах договорів 2013-2015, тис. грн. (В2) 25 554,5 
Загальні виплати, сплачені у 2013-2015 в межах договорів 2013-2015, тис. грн. (В3) 25 456,5 
 
Загальна сума майбутніх виплат за договорами 2013-2015, тис. грн. (П1) 9 397,3 
Сума резервів збитків на 31.12.2015, тис. грн. (П2) 98,0 
Резерв незароблених премій на 31.12.2015, тис. грн. (П3) 9 299,3 
 
Таким чином маємо: 
Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2015 становить 9299,3 тис. грн. 
Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2015 становить 98,0 тис. грн. 
 
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 97720,4 тис.  
грн. та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки  
адекватності страхових зобов’язань. 
Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить 98,0 тис. грн. і  
дорівнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевірки адекватності страхових  
зобов’язань. 
Оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують  
розмір резервів, сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності зобов’язань,  
рекомендуємо в фінансовій звітності зазначати розмір резервів, що сформовані відповідно  
законодавства, а саме: 
- резерв незароблених премій – 97720,4 тис. грн.; 
- резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, але не заявлені – 98,0  
тис. грн. 
 
25. ПОДІЇ ПІСЛЯ ЗВІТНОЇ ДАТИ 
Після звітної дати (31 грудня 2015 року) не відбулося подій, які  б мали істотний вплив на  
показники фінансової звітності Компанії та вимагали б розкриття інформації в примітках до цієї  
фінансової звітності. 
 
Голова Правління                                                                     Овчинников Д.О. 
 
Головний бухгалтер                                                                      Єфименко С.А. 
 
д/н 
д/н 



 
XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 
Найменування аудиторської фірми (П.І.Б.  Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма  
аудитора - фізичної особи - підприємця) „УНІВЕРСАЛ-АУДИТ” 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер  22890033 
облікової картки платника податків -  
фізичної особи) 
Місцезнаходження аудиторської фірми,  03037 м. Київ, вул. Білгородська, буд. 14, кв.28 
аудитора 

Номер та дата видачі свідоцтва про  №0322 26.01.2001 
включення до Реєстру аудиторських фірм  
та аудиторів, виданого Аудиторською  
палатою України 
Реєстраційний номер, серія та номер, дата  д/н, д/н д/н,  д/н 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення  
до реєстру аудиторських фірм, які  
можуть проводити аудиторські перевірки  
професійних учасників ринку цінних  
паперів 

Звітний період, за який проведений аудит  2015 
фінансової звітності 
Думка аудитора умовно-позитивна 


