
Титульний аркуш

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

Річна інформація емітента цінних паперів

1. Повне найменування емітента

Голова правління Іванов Олександр Сергійович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 
Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

(дата)

  за                   рік2017

І. Загальні відомості

2. Організаційно-правова форма

3. Код за ЄДРПОУ
4. Місцезнаходження

5. Міжміський код, телефон та факс

31171581
Солом’янська площа, 2, м.Київ, 03035, Україна

(044) 244-04-14, 244-05-71, (044) 244-04-14

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі 
даних Комісії

(дата)

18.04.2018

2. Річна інформація 
опублікована у

(дата)(номер та найменування офіційного друкованого видання)

№ Бюлетень "Відомості Національної комісії з 
цінних паперів та фондового ринку"

Приватне акціонерне товариство

3. Річна інформація 
розміщена на 
сторінці

в мережі 
Інтернет

www.krus.kiev.ua

(адреса сторінки)

(дата)

19.04.2018

6. Електронна поштова адреса krus@krus.kiev.ua
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Зміст

X1. Основні відомості про емітента
X2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій 
(розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:

X1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
X2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
X8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента
X9. Інформація про загальні збори акціонерів

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:

X1) інформація про випуски акцій емітента
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
 протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

X1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X3) інформація про зобов’язання та забезпечення емітента

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
X16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 

виникала протягом звітного періоду

X17. Інформація про стан корпоративного управління
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром 
(сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 
зобов’язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після
 змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного 
періоду

4) інформація про похідні цінні папери

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

X

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення 
значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних 
правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
 вчинення яких є заінтересованість
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34. Примітки:  Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, 
в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. 
Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, так як товариство його не має.
Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної 
частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не
 займає монопольне (домiнуюче) становище. 
Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють 
емiтенти - акцiонернi товариства. 
Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск 
облiгацiй. 
Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. 
Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що 
товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. 
Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в 
зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. 
Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 
Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що 
товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. 
Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. 

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

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
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН

30. Річна фінансова звітність
X31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку (у разі наявності)

33. 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)

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює 
забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення 
окремо)
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Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв 
ФОН. 
Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство 
не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 
Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. 
Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. 
Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за 
якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не 
здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами 
нерухомостi.
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Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь"
ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у національній валюті

2) МФО банку

4) найменування банку (філії, відділення банку),
 який обслуговує емітента за поточним 
рахунком у іноземній валюті

5) МФО банку

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"

320478

д/н

д/н

3) поточний рахунок

6) поточний рахунок

26509008000130

д/н

65.12

Код за КВЕДНайменування виду діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

д/н

д/н

4. Територія (область) м. Київ

А01 № 623963

09.11.2000

10018420,80

2. Серія і номер свідоцтва про державну 
реєстрацію юридичної особи (за наявності)

3. Дата проведення державної реєстрації

5. Статутний капітал (грн)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

06. Відсоток акцій у статутному капіталі, що 
належать державі

07. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного 
капіталу, що передано до статутного капіталу 
державного (національного) акціонерного 
товариства та/або холдингової компанії

   108. Середня кількість працівників (осіб)

10. Органи управління підприємства:   
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12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
Вид діяльності Номер ліцензії 

(дозволу)
Дата 
видачі

Державний орган, що видав Дата 
закінчення

 дії 
ліцензії 
(дозволу)

1 2 3 4 5

Ліцензія у формі 
добровільного  
страхування майна

521033 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання  ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
добровільного 
страхування  фінансових 
ризиків

521035 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання  ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
добровільного  
страхування від нещасних
 випадків

521034 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання    ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
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1 2 3 4 5

Ліцензія у формі 
добровільного 
страхування наземного 
транспорту

521030 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
добровільного 
страхування кредитів

521029 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання     ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі  
добровільного 
страхування вантажів та  
багажу

521028 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
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1 2 3 4 5

Ліцензія у формі 
добровільного 
страхування 
відповідальності перед 
третіми особами

521031 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання     ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
добровільного 
страхування від вогневих 
ризиків  та ризиків 
стихійних явищ

521032 26.01.2010 Державна комісія з 
регулювання ринків 
фінансових послуг України

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
обов’язкового 
страхування  Предмета 
іпотеки фінансових 
послуг від ризиків, 
випадкового знищення, 
випадкового 
пошкодження, або 
псування

522613 11.09.2014 Національна комісія що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків  
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова

01.01.1000
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1 2 3 4 5

Ліцензія у формі 
добровільного 
страхування повітряного 
транспорту

Розпорядження 
№ 722

07.04.2016 Національна комісія що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліценз. У формі 
обов'язк.страх.цивільн.від
повід.суб'єкт.господарюв.
за шкоду,яка може бути 
заподіяна пожеж.та 
авар.на 
об'єкт.підвищ.небезпеки,в
ключ.пожежовибухонебез
п.об'єкти та об'єкти,госп. 
Діяльн.на яких може 
призв.до аварій еколог.і 
сан.-епідем.хар-ру

Розпорядження 
№ 722

07.04.2016 Національна комісія що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
обов'якового страхування 
відповідальності суб'єктів
 перевезення небезпечних
 вантажів на випадок 
настання негативних 
наслідків під час 
перевезення небезпечних 
вантажів

Розпорядження 
№ 722

07.04.2016 Національна комісія що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
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1 2 3 4 5

Ліцензія у формі 
обов'язкового особистого 
страхування працівників 
відомчої (крім тих, які 
працюють в установах і 
організаціях, що 
фінансуються з 
Державного бюджету 
України) та сільської 
пожежної охорони і 
членів добровільних 
пожежних дружин 

Розпорядження 
№ 2909

22.11.2016 Національна комісія що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
добровільного медичного 
страхування 
(безпосереднє 
страхування здоров'я)

Розпорядження 
№ 2909

22.11.2016 Національна комісія що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
Ліцензія у формі 
обов'язкового особистого 
страхування 
сільскогосподарської 
продукції

Розпорядження 
№ 3787

19.09.2017 Національна комісія що 
здійснює державне 
регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг

Опис:  Прогноз щодо продовження терміну дії виданої ліцензії (дозволу): 
безстрокова
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13. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

д/н1) найменування

2) організаційно-правова форма

д/н3) код за ЄДРПОУ

д/н4) місцезнаходження

5) опис: д/н

Асоцiацiя
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1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
V. Інформація про посадових осіб емітента

1981

16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова правління ПрАТ 
"Страхова компанія «Київська Русь»

9) опис:  Переобрано Головою Правління згідно рішення засідання Наглядової ради від 
14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась в якості заробітної 
плати. 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.

Вища юридична

Іванов Олександр Сергійович

Голова Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.07.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1967

26
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Головний бухгалтер Страхова 
компанія "Кредінвест страхування"

9) опис:  Призначено на посаду згідно наказу Голови правлiння від 19.04.2016 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. На розкриття 
паспортних даних згода не надана. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій 

Вища економічна

Марченко Тетяна Леонідівна

Головний бухгалтер

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

19.04.2016  безстроково8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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особі емітента виплачувалась в якості заробітної плати. 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.

1974

23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Директор Департаменту 
супроводження корпоративних проектів Акціонерний Банк "Київська Русь", заступник голови 
правління ПАТ "Банк "Київська Русь", радник голови правління ПАТ "Банк "Київська Русь", 
заступник директора малого приватного пiдприємства «БУДОПТРЕСУРС», директор малого 
приватного пiдприємства «БУДОПТРЕСУРС».

9) опис:  Припинено повноваження згідно рішення рiчних загальних зборів від 14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 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 працює в малому приватному пiдприємстві «БУДОПТРЕСУРС» на посаді 
директора.
Не є акцінером товариства.

вища

Зінякова Наталія Сергіївна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

20.04.2016  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1975

23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Директор приватного 

вища

Устич Ігор Петрович

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:
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пiдприємства "Виробничо-комерцiйна фiрма "Iнтар", директор товариства з обмеженю 
вiдповiдальнiстю “Демiкомс». Ревізор ПрАТ "Страхова компанія "Київська Русь".

9) опис:  Припинено повноваження згідно рішення позачергових загальних зборів від 14.07.2017 
р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 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 працює в товаристві з обмеженю вiдповiдальнiстю “Демiкомс» на посаді 
директора.
Не є акціонером товариства.

20.04.2016  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1973

23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова правління ПрАТ 
"Страхова компанія «Київська Русь»

9) опис:  Переобрано членом Наглядової ради згідно рішення позачергових загальних зборів від 
14.07.2017 р. та обрано Головою Наглядової ради згідно рішення засідання Наглядової ради від 
14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась, в якості заробітної 
плати. 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.
Не є акціонером товариства.

Вища юридична

Кулак Олександр Григорович

Голова Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.07.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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1971

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: не працювала

9) опис:  Обрано згідно рішення позачергових загальних зборів від 14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 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.
Є акціонером товариства.

вища

Альперін Тетяна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.07.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1985

0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: не працювала

9) опис:  Обрано згідно рішення позачергових загальних зборів від 14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 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.
Є акціонером товариства.

вища

Волобуєва Юлія Олександрівна

Член Наглядової ради

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.07.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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1985

13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Голова лiквiдацiйної комiсiї 
Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Оптiма-Сервiс 2008».

9) опис:  Припинено повноваження згідно рішення позачергових загальних зборів від 14.07.2017 
р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 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.

вища

Шостаковський Микола Леонідович

Ревізор товариства

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

20.04.2016  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1965

24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: д/н

9) опис:  Обрано згідно рішення позачергових загальних зборів від 14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені 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.

вища

Венецький Дмитро Олександрович

Ревізор товариства

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.07.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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1977

20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: начальник юридичного відділу 
ПрАТ «СК «Київська Русь»

9) опис:  Обрано членом правління згідно рішення засідання Наглядової ради від 14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась, в якості заробітної 
плати. 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.

вища

Хомюк Галина Олександрівна

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.07.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):

1975

23
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав: Перша Київська філія 
Акціонерного Комерційного банку "Інтеграл" - заступник керуючого, ТОВ «Промислова 
Аудиторська Спілка» - аудитор; ТОВ" Аудит-Стандарт" - аудитор

9) опис:  Обрано членом правління згідно рішення засідання Наглядової ради від 14.07.2017 р.
Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в 
грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента виплачувалась, в якості заробітної 
плати. 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.

вища

Сташук Вікторія Вікторівна

Член Правління

фізична особа

1) посада*:

2) прізвище, ім'я, по батькові 
фізичної особи або повне 
найменування юридичної особи:

3) ідентифікаційний код 
юридичної особи:

4) рік народження**:
5) освіта**:

6) стаж роботи (років)**:

14.07.2017  на 3 роки8) дата набуття повноважень та 
термін, на який обрано (призначено):
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* Зазначаються у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття 
паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
*** Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником 
акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
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Прізвище, ім’я, по 
батькові фізичної 
особи або повне 
найменування 

юридичної особи

Кількість
 акцій 
(шт.)

Від загальної 
кількості 
акцій (у 

відсотках)

прості 
іменні

прості на 
пред'явника

привілейо-
вані іменні

привілейо-
вані на 

пред'явника

Кількість за видами акційПосада
2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

2 4 5 6 7 8 91 3

Альперін Тетяна

248288 40,00000000000 248288 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Волобуєва Юлія 
Олександрівна

186216 30,00000000000 186216 0 0 0Член Наглядової ради фізична особа

Венецький Дмитро 
Олександрович

186216 30,00000000000 186216 0 0 0Ревізор товариства фізична особа

Сташук Вікторія 
Вікторівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління фізична особа
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2 4 5 6 7 8 91 3

Хомюк Галина 
Олександрівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Член Правління фізична особа

Кулак Олександр 
Григорович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Наглядової ради фізична особа

Марченко Тетяна 
Леонідівна

0 0,00000000000 0 0 0 0Головний бухгалтер фізична особа

Іванов Олександр 
Сергійович

0 0,00000000000 0 0 0 0Голова Правління фізична особа

Усього: 620720 100,00000000000 620720 0 0 0
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Найменування юридичної 
особи

Ідентифі-
каційний 

код 
юридичної

 особи

Місцезнаходження Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних)
Кількість за видами акцій

д/н д/н д/н, д/н,  область, д/н, 
Україна

0 0 0 0

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи Кількість акцій
(шт.)

Від загальної 
кількості акцій 

(у відсотках)
прості іменні привілейовані 

іменні

Кількість за видами акцій

Альперін Тетяна 248288 40 248288 0

Волобуєва Юлія Олександрівна 186216 30 186216 0

Венецький Дмитро Олександрович 186216 30 186216 0

620720 100 620720 0Усього:
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VII. Інформація про загальні збори акціонерів

14.07.2017
100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

Опис: Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 
 1.Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
 2.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Голови правління Товариства.
 3.Обрання голови правління Товариства.
 4.Обрання правління Товариства.
 5.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Наглядової ради Товариства.
 6.Обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових 

договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання 
особи, яка уповноважується на підписання договорів(контрактів) з членами Наглядової ради.

 7.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізора Товариства.
 8.Обрання Ревізора Товариства.
 9.Внесення змін до Статуту Товариства та затвердження нової редакції Статуту.
 10.Про проведення державної реєстрації змін до установчих документів Товариства та 

відомостей про юридичну особу.
Питання 1, 5, 6, 7 та 8 порядку денного розглянуті та по ним прийнято рішення.
Питання 2, 3, 4, 9 та 10 порядку денного прийняли рішення не розглядати.

чергові позачергові
X

14.04.2017
100

Дата проведення

Вид загальних зборів

Кворум зборів, %

 Опис: 1.Обрання голови, секретаря загальних зборів та лічильної комісії.
 2.Розгляд і затвердження Звіту Голови Правління про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства (звіт Товариства) за 2016 рік.
 3.Розгляд і затвердження Звіту Ревізора про результати перевірки фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
 4.Розгляд і затвердження Звіту Наглядової ради про результати фінансово-господарської 

діяльності Товариства за 2016 рік.
 5.Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 6.Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Голови правління, Наглядової ради та  

Ревізора.  
 7.Розподіл прибутку (збитків) Товариства за 2016 рік та прийняття  рішення про виплату 

дивідендів.
 8.Затвердження Положень про Наглядову Раду, Загальні збори.

Всі питання порядку денного розглянуті та по ним прийнято рішення.

X
чергові позачергові
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Дата 
реєстрації 

випуску

Номер 
свідоцтва 

про 
реєстрацію 

випуску

Найменування органу,
що зареєстрував випуск

Міжнарод-
ний 

ідентифі-
каційний 

номер

Форма 
існування та 

форма випуску

Номінальна 
вартість (грн)

Кількість 
акцій (шт.)

Загальна 
номінальна 

вартість 
(грн)

Частка у 
статут-
ному 

капіталі 
(%)

1. Інформація про випуски акцій

11. Відомості про цінні папери емітента

Тип цінного 
папера

1 2 3 4 6 7 8 9 105
19.07.2012 133/1/2012 ДКЦПФР 16,14 10018420,80620720 100

Опис: д/н

UА4000145148UА4000145148 Бездокументарні 
іменні

Акція проста 
бездокументарна
 іменна
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1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби 

(тис.грн)
Орендовані основні засоби 

(тис.грн)
Основні засоби, всього 

(тис.грн)

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на початок 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

на кінець 
періоду

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

45 13 0 0 45 13

0 0 0 0 0 0

36,2 6,2 0 0 36,2 6,2

0 0 0 0 0 0

8,8 6,8 0 0 8,8 6,8

45 13 0 0 45 13

Опис: Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):  постійно
Первісна вартість основних засобів: 268,0 тис.грн.
Ступінь зносу основних засобів:  37%
Ступінь використання основних засобів:  80%
Сума нарахованого зносу:  255,0 тис.грн.
Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені: не має
Інформація про всі обмеження на використання майна емітента: не має

1.Виробничого призначення:

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

2.Невиробничого призначення: 

  будівлі та споруди

  машини та обладнання

  транспортні засоби

  інші

Усього

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  земельні ділянки

0 0 0 0 0 0  інвестиційна нерухомість
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Види зобов‘язань Дата 
виникнення

Непогашена 
частина боргу 

(тис.грн)

Відсоток за 
користування 

коштами (% річних)

Дата 
погашення

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

0

0

Зобов’язання за цінними паперами

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним 
випуском):

X

X

X

X

X

X

0

0

за векселями (всього)

за фінансовими інвестиціями в 
корпоративні права (за кожним видом):

X

X

X

X

X

X

1800

0

58922

60722

Податкові зобов’язання

Фінансова допомога на зворотній основі

Інші зобов'язання та забезпечення

Усього зобов'язань та забезпечень

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0Кредити банку

у тому числі:

X

 

X X

   

0за іпотечними цінними паперами (за 
кожним власним випуском):

X X X

0за сертифікатами ФОН (за кожним 
власним випуском):

X X X

0за іншими цінними паперами (у тому числі
 за похідними цінними паперами) (за 
кожним видом):

X X X

Опис: д/н

д/н 01.01.1000 0 0 01.01.1000

д/н 01.01.1000 0 0 01.01.1000

д/н 01.01.1000 0 01.01.1000X

д/н 01.01.1000 0 0 01.01.1000

д/н 01.01.1000 0 0 01.01.1000

д/н 01.01.1000 0 0 01.01.1000
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Дата 
виникнення

 події

Дата оприлюднення 
Повідомлення 

(Повідомлення про 
інформацію) у 

загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних Комісії

Вид інформації

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що 
виникала протягом періоду

1 2 3
14.07.2017 14.07.2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

03.08.2017 03.08.2017 Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків простих 
акцій акціонерного товариства (крім публічного акціонерного товариства)
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Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

2015 1 0

2016 1 0

2017 2 1

X

д/н

X

д/н

X

X

д/н

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових

1

2

3

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Акціонери

Інше (запишіть)

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх 
загальних зборах (за наявності контролю)?

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Підняттям карток

Бюлетенями (таємне голосування)

Підняттям рук

Інше (запишіть)

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Реорганізація

Унесення змін до статуту

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Інше (запишіть)

 № з/п

  Так  Ні

X

 Так  Ні 

X

X

 Так  Ні 

 Так  Ні 

X

X

X

X

X

Депозитарна установа X

XОбрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) ні

Додатковий випуск акцій X

XОбрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
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У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Наглядова рада

Ревізійна комісія (ревізор)

 Так  Ні 

X

X

XВиконавчий орган

д/нАкціонери (акціонер), які на день 
подання вимоги сукупно є власниками 
10 і більше відсотків простих акцій 
товариства

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н

д/нІнше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення:
д/н
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ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

3

2

0

0

2

0

д/н

ні

X

д/н

Який склад наглядової ради (за наявності)?

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

членів наглядової ради - акціонерів

членів наглядової ради - представників акціонерів

членів наглядової ради - незалежних директорів

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Стратегічного планування

Аудиторський

З питань призначень і винагород

Інвестиційний

Інше (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Винагорода є фіксованою сумою

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

Члени наглядової ради не отримують винагороди

Інше (запишіть)

(осіб) 

 Так

X

X

X

X

Ні

 Так Ні

X

X

X

4Скільки разів на рік відбувались засідання наглядової ради?

д/нІнше (запишіть)

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності.
д/н

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Складу

Організації

Діяльності

 Так

X

X

X

Ні

д/нІнші (запишіть)

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

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

Зазначається інформація стосовно кількості засідань та яких саме комітетів наглядової ради.
д/н
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д/н

X

д/н

так, введено посаду 
ревізора

0

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

Знання у сфері фінансів і менеджменту

Особисті якості (чесність, відповідальність)

Відсутність конфлікту інтересів

Граничний вік

Відсутні будь-які вимоги

Інше (запишіть)

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами 
та обов'язками?

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів 
акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 
ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (із 
корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано 
нового члена
Інше (запишіть)

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду 
ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)
Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:
кількість членів ревізійної комісії __________ осіб;

скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом
останніх трьох років? __________

 Так Ні

X

X

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

0
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так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

так

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

ні

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?

Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або 
бюджету

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
виконавчого органу

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
наглядової ради

Обрання та припинення повноважень голови та членів 
ревізійної комісії

Визначення розміру винагороди для голови та членів 
виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів 
наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової 
відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 
власних акцій
Затвердження зовнішнього аудитора

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Загальні 
збори 

акціонерів

Наглядова 
рада

Виконавчий 
орган

Не належить 
до 

компетенції 
жодного 

органу

 

так

так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого 
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 
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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X

X

X

X

д/н

так

так

так

так

ні

ні

так

так

так

ні

ні

ні

так

так

так

так

так

так

так

ні

так

так

так

ні

так

так

так

так

ні

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Положення про загальні збори акціонерів 

Положення про наглядову раду

Положення про виконавчий орган

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

Положення про акції акціонерного товариства

Положення про порядок розподілу прибутку

Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація 

розповсюджується 
на загальних 

зборах

Публікується у пресі, 
оприлюднюється в 
загальнодоступній 
інформаційній базі 

даних НКЦПФР про 
ринок цінних паперів

Документи 
надаються для 
ознайомлення 
безпосередньо 
в акціонерному

 товаристві

Копії 
документів 

надаються на
 запит 

акціонера

Інформація 
розміщується 

на власній 
інтернет-
сторінці 

акціонерного 
товариства

Фінансова звітність, результати
 діяльності
Інформація про акціонерів, які 
володіють 10 відсотками та 
більше статутного капіталу

Інформація про склад органів 
управління товариства
Статут та внутрішні документи

Протоколи загальних зборів 
акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових 
осіб акціонерного товариства

 

 Так Ні

X

X

X

так

X

X

д/н

так

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

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім 
аудитором протягом останніх трьох років?

Не проводились взагалі

Менше ніж раз на рік

Раз на рік

Частіше ніж раз на рік

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 
(так/ні)

 Так Ні

X

X

X

 Так Ні

X

X
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X

д/н

X

д/н

X

д/н

ні

З якої причини було змінено аудитора?

Не задовольняв професійний рівень

Не задовольняли умови договору з аудитором

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

Інше (запишіть)

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

Ревізійна комісія (ревізор)

Наглядова рада

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Стороння компанія або сторонній консультант

Перевірки не проводились 

Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

З власнї ініціативи

За дорученням загальних зборів

За дорученням наглядової ради

За зверненням виконавчого органу

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 
консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

 Так Ні

X

X

 Так Ні

X

X

X

X

 Так Ні

X

X

X

X
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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ
ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

X

д/н

X

ні

12.04.2013

Загальні збори

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

Випуск акцій

Випуск депозитарних розписок

Випуск облігацій

Кредити банків

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

Інше (запишіть)

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

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил)  
корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 
правил) корпоративного управління? (так/ні)

яким органом 
управління прийнятий:

на сайтіукажіть яким чином 
його оприлюднено:

так

 Так 

X

X

X

X

 Ні

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

ні

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

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

;

;
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Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на р.31.12.2017 Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

2018.01.01

31171581

0110136600

65.12

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КВЕД

Територія

Вид економічної
діяльності

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)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

Інші види страхування, крім страхування життя

Адреса, 
телефон

Солом’янська площа, 2, м.Київ, м.Київ, 03035, Україна, (044) 244-04-14, 244-05-71

КОДИ

КИЇВСЬКИЙ

Організаційно-
правова форма 
господарювання

Приватне акціонерне товариство за КОПФГ 111

Середня кількість працівників 7

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

180 181

0 0

45 13

268 268

223 255

0 0

6188 6243

3651 3669

0 0

0 0

10025 10067

Актив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи

1001

1002

1005

1010

1011

1012

1030

1035

1040

1060

1065

1095

    первісна вартість

    накопичена амортизація

Незавершені капітальні інвестиції

Основні засоби

    первісна вартість

    знос

які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції

Довгострокова дебіторська заборгованість

Відстрочені аквізиційні витрати

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

Усього за розділом I

Довгострокові фінансові інвестиції:

1000

   

0 0

0 0

0 0

1020

1021

1022

Довгострокові біологічні активи

    первісна вартість довгострокових біологічних активів

    накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

Інвестиційна нерухомість

0 01045Відстрочені податкові активи

0 01090Інші необоротні активи

141 142

321 323

0 01015

    первісна вартість інвестиційної нерухомості 0 01016

    знос інвестиційної нерухомості 0 01017

0 01050Гудвіл

     I. Необоротні активи    
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9 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

5285 1524

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

27277 34605

27277 34605

0 0

58549 62126

0 0

68574 72193

1100

1101

1102

1103

1104

1110

1115

1120

1125

1130

1135

1136

1140

1145

1155

1165

1167

1170

1195

1200

1300

Запаси

    Виробничі запаси

    Незавершене виробництво

    Готова продукція

    Товари

Поточні біологічні активи

Депозити перестрахування

Векселі одержані

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

    за виданими авансами

    з бюджетом

        у тому числі з податку на прибуток

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахункі

Інша поточна дебіторська заборгованість

Гроші та їх еквіваленти

    Рахунки в банках

Витрати майбутніх періодів

Усього за розділом II

     III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 
вибуття

     II. Оборотні активи

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

Баланс

   

   

0 01166    Готівка

0 01160Поточні фінансові інвестиції

25978 259931180Частка перестраховика у страхових резервах

0 01181у тому числі в:
    резервах довгострокових зобов’язань

0 01182    резервах збитків або резервах належних виплат

25978 259931183    резервах незароблених премій

0 01184    інших страхових резервах

0 01190Інші оборотні активи

1 2 3 4
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     I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400

1405

1410

1411

1412

1415

1420

1425

1500

1505

1520

1595

1600

1605

1610

1615

1695

10018 10018

0 0

0 0

0 0

0 0

88 88

102 1365

0 0

0 0

0 0

3651 3716

31993 32230

0 0

0 0

0 0

21500 22000

26373 28492

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

    Емісійний дохід

    Накопичені курсові різниці

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Відстрочені податкові зобов’язання

Пенсійні зобов’язання

Довгострокові забезпечення

Усього за розділом II

Короткострокові кредити банків

Векселі видані

Поточна кредиторська заборгованість за:
    довгостроковими зобов’язаннями

    товари, роботи, послуги

Усього за розділом III

     II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Пасив Код
рядка

На початок
звітного 
періоду

На кінець
звітного 
періоду

1 2 3 4

 

 

 

  

  

  

1495 10208 11471Усього за розділом I

1510

1515

0 0

0 0

Довгострокові кредити банків

Інші довгострокові зобов’язання

1435 0 0Інші резерви

1430 0 0Вилучений капітал

1521 0 0    Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1525 0 0Цільове фінансування

1526 0 0    Благодійна допомога

1530 28342 28514Страхові резерви

1531 0 0у тому числі:
    резерв довгострокових зобов’язань

1532 0 0    резерв збитків або резерв належних виплат

1533 28342 28514    резерв незароблених премій

1534 0 0    інші страхові резерви

1535 0 0Інвестиційні контракти

1540 0 0Призовий фонд

1545 0 0Резерв на виплату джек-поту

1620 1259 1800    розрахунками з бюджетом

1621 1259 1800        у тому числі з податку на прибуток

1625 0 0    розрахунками зі страхування

1630 0 0    розрахунками з оплати праці

1635 292 292Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1640 0 0Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1645 0 0Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1650 3322 4400Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1660 0 0Поточні забезпечення

1665 0 0Доходи майбутніх періодів

1670 0 0Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1690 0 0Інші поточні зобов’язання

( )

( )

( )

( )

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
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Іванов Олександр Сергійович

Марченко Тетяна Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

Примітки: д/н

1700

1800

1900

0 0

0 0

68574 72193

     ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та групами вибуття

    V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

Баланс

1 2 3 4
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2018.01.01
КОДИ

31171581

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003
за 2017 рік

2220

Дохід від участі в капіталі

0 0

4068 3355

120376 57245

116151 51567

172 28300

15 25977

0 0

4068 3133

0 0

0 0

0 0

0 0

0 18

0 0

829 718

0 178

503 727

0 0

0 0

2736 1528

0 0

0 1291

0 0

0 0

39 1647

0 0

3082 1361

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

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

Чисті зароблені страхові премії 2010

    Премії підписані, валова сума 2011

    Премії, передані у перестрахування 2012

    Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013

    Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050

Валовий:
     прибуток

2090

     збиток 2095

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105

    Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111

    Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112

Інші операційні доходи 2120

    Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати 2130

Витрати на збут 2150

Інші операційні витрати 2180

    Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181

    Витрати від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182

Фінансовий результат від операційної діяльності:  
     прибуток

2190

     збиток 2195

Інші доходи 2240

Фінансові витрати 2250

Втрати від участі в капіталі 2255

Інші витрати 2270

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275

Фінансовий результат до оподаткування:
    прибуток

2290

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

)

0 0    Дохід від  благодійної допомоги 2241

0 0Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110

0 0    Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121

0 02200

385 189Інші фінансові доходи

0 0    збиток 2295 ( () )

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

0 222Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( () )

( () )

( () )

( () )

( () )

0 0    Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123
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1263 102

0 0

25 11

630 654

139 124

42 113

496 943

1332 1845

0 0
0 0

0 0

0 0

0 0

Чистий фінансовий результат:  
     прибуток

2350

     збиток 2355

Матеріальні затрати 2500

Витрати на оплату праці 2505

Відрахування на соціальні заходи 2510

Амортизація 2515

Інші операційні витрати 2520

Разом 2550

Середньорічна кількість простих акцій 2600
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615

Дивіденди на одну просту акцію 2650

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

( () )

Примітки: д/н

(1819) (1259)Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300

Іванов Олександр Сергійович

Марченко Тетяна Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

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

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405

Накопичені курсові різниці 2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415

Інший сукупний дохід 2445

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

0 0

0 0

0 0

1263 102

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450

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

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460

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

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Стаття

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4

За 
аналогічний

період 
попереднього 

року

За звітний
період

Код
рядка

Назва статті

1 2 3 4
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2018.01.01
КОДИ

31171581

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2017 рік

0 0

0

0 0

22000 0

0 0

0

0 0

11963 4012

0 0

509 529

1403 11

0

0

22000 0

0 0

 Стаття Код
рядка

За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

3 421

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

3000

3006

3010

3015

3025

3035

3040

3045

3050

3095

3105

3115

3117

3118

3140

3145

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

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

    у тому числі податку на додану вартість

Цільового фінансування

Надходження авансів від покупців і замовників

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних 
рахунках

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

Надходження від операційної оренди

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

Надходження від страхових премій

Інші надходження

Праці

Зобов’язань з податків і зборів

   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

   Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

Витрачання на оплату повернення авансів

Витрачання на оплату цільових внесків

   

0

0

0

0

0 03005Повернення податків і зборів

0 03011    Надходження від отримання субсидій, дотацій

0 03020Надходження від повернення авансів

0 03055Надходження фінансових установ від повернення позик

514 5743100Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

140 2563110Відрахувань на соціальні заходи

0 03116   Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

03135Витрачання на оплату авансів 0

0 0

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

0 2223150Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

0 03155Витрачання фінансових установ на надання позик

0 03190Інші витрачання

9397 24203195Чистий рух коштів від операційної діяльності

386 7383205    необоротних активів

0 03225Надходження від деривативів

0 03230Надходження від погашення позик

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

0 236003200Надходження від реалізації:
    фінансових інвестицій

0 03220    дивідендів

0 1903215Надходження від отриманих:
    відсотків

0 03235Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03250Інші надходження

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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Примітки: д/н

Іванов Олександр Сергійович

Марченко Тетяна Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 03270Виплати за деривативами

0 03275Витрачання на надання позик

0 03280Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

0 03290Інші платежі

(2069) 227473295Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

0 03260    необоротних активів

2455 17813255Витрачання  на придбання:
    фінансових інвестицій

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

3 421

0 03310Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

0 03340Інші надходження

0 03355Сплату дивідендів

0 03305Отримання позик

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    

0 03300Надходження від:
Власного капіталу

0 03350Погашення позик

0 03345Витрачання на:
Викуп власних акцій

0 03360Витрачання на сплату відсотків

0 03365Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

0 03370Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

0 03375Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх 
підприємствах

0 03390Інші платежі

0 03395Чистий рух коштів від фінансової діяльності

7328 251673400Чистий рух грошових коштів за звітний період

27277 21103405Залишок коштів на початок року

0 03410Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

34605 272773415Залишок коштів на кінець року

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
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2018.01.01
КОДИ

31171581

Дата  (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

Звіт про власний капітал
за 2017 рік

10018 0

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

 Стаття Код
рядка

Зареєстро-
ваний 

(пайовий) 
капітал

Капітал у 
дооцінках

3 421

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

4000

4010

4090

4100

4200

4205

4210

4215

Залишок на початок року

Виправлення помилок

Інші зміни

Чистий прибуток (збиток) за звітний 
період

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Відрахування до резервного капіталу

Сума чистого прибутку, належна до 
бюджету відповідно до законодавства

0

0

0 04005Коригування:
Зміна облікової політики

10018 04095Скоригований залишок на початок року

0 04110Інший сукупний дохід за звітний період

0 0

Додатко-
вий капітал

Резервний 
капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий збиток)

Неопла-
чений 
капітал

Вилу-
чений 
капітал

Всього

5 6 7 8 9 10

0 88

0

0 0

0 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

0 88

0 0

0 0

102 0

0

0 0

1263 0

0 0

0

0 0

0

0

0 0

102 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10208

0

1263

0

0

0

0

0

10208

0

0

0 04111Дооцінка (уцінка) необоротних активів 0 0 0 0 0 0

0 04112Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 0 0 0 0 0 0

0 04113Накопичені курсові різниці 0 0 0 0 0 0

0 04114Частка іншого сукупного доходу 
асоційованих і спільних підприємств

0 0 0 0 0 0

0 04116Інший сукупний дохід 0 0 0 0 0 0
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Примітки: д/н

Іванов Олександр Сергійович

Марченко Тетяна Леонідівна

Керівник

Головний бухгалтер

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

10018 0

4220

4240

4260

4270

4280

4290

4295

4300

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових) фондів

Внески учасників:
Внески до капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

Анулювання викуплених акцій (часток)

Зменшення номінальної вартості акцій

Інші зміни в капіталі

Разом змін у капіталі

Залишок на кінець року

0

0

0 04225Сума чистого прибутку на матеріальне 
заохочення

0 04245Погашення заборгованості з капіталу

0 04265Перепродаж викуплених акцій (часток)

0 04275Вилучення частки в капіталі

04291Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0 0

0 88

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0
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Примітки до фінансової звітності,
складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО   РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА 
РУСЬ»
СТАНОМ НА 31.12.2017 Р.
Адресати :
- Національній Комісії, що  здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- Акціонерам та управлінському персоналу ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВО 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ»
 
1.Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ», код за ЄДРПОУ 31171581,  місцезнаходження : 03035, м. Київ, 
Солом'янська площа,2, офіс 703, (надалі  за текстом  «Товариство»), що складається зі звіту про 
фінансовий стан  на 31 грудня 2017 р.,  звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному 
капіталі та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, та приміток до
 фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.
На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із 
застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх 
суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2017 р., та його фінансові результати 
і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності («МСФЗ»).
Основа для думки із застереженням
В складі довгострокових фінансових інвестицій станом на 31.12.2017 року обліковуються 
інвестиції в акції ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ КЕПІТАЛ»; ПАТ «Профінанс»; ПАТ «ФТУ»; ПАТ 
«Валорес» та інвестиційні сертифікати ТОВ «КУА ХОЛДІНГ ГРУП»(ЗНВПІФ «Імпульс) які  
заблоковані  в системі депозитарного обліку станом на звітну дату в сумі 6 243 тис. грн.. 
Товариство відображає у фінансовій звітності  ці фінансові інвестиції за балансовою вартістю 
(собівартістю), при чому Товариством не проведено переоцінку балансової вартості вказаних 
фінансових інвестицій на суму зменшення корисності.Товариство не визнало такі інвестиції за 
справедливою вартістю, а обліковує їх за собівартістю. 
 Аудитор  не мав змоги отримати достатні та належні  аудиторські  докази з обґрунтування думки 
 щодо визначення справедливої вартості інвестицій на рівні балансової вартості, як найбільш 
наближеної оцінки. Існує невизначеність щодо можливої вартості реалізації  цих фінансових 
інвестицій . 
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту («МСА»). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за 
аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до  Товариства  
згідно з етичними вимогами, застосовними в Україні  до нашого аудиту фінансової звітності, а 
також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами
 аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки 
із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були значущими під час
 нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались в контексті 
нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, 
при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

 Чому ми вважаємо це питання ключовим для аудиту?Що було зроблено в ході аудиту?
Оцінка адекватності страхових зобов’язань.
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Оцінка адекватності страхових зобов’язань  Товариства дозволяє підвищити захист майнових 
прав та інтересів страхувальників шляхом забезпечення виконання страховиками  зобов’язань за 

 укладеними ними договорами страхування своєчасно та в повному обсязі. Наші аудиторські 
процедури щодо цього питання включали:
-  тестування ключових питань контролю, яке здійснює управлінський персонал щодо оцінки 
страхових зобов’язань за укладеними договорами страхування;
- аналіз розрахунку страхових зобов’язань та відповідність його застосовуваній методиці оцінки. 
Інформація щодо річних звітних даних страховика.
Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за  річні звітні дані страховика. 
Думка аудитора щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні страховика   та, 
відповідно, ми  не висловлюємо аудиторську думку чи робимо висновок з будь-яким рівнем 
впевненості щодо іншої інформації, а саме річних звітних даних страховика.
У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою
 інформацією ( інформацією щодо річних звітних даних) та при цьому розглянути, чи існує 
суттєва невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 
отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 
викривлення.  
На основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що   не існує суттєве викривлення  
інформації щодо звітних даних страховика та аудитор не виявив фактів суттєвої невідповідності 
та викривлень, які необхідно включити до  звіту
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями,  
за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової 
звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку 
здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це 
застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення 
про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, окрім випадків, коли 
управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має 
інших реальних альтернатив цьому
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом 
фінансового звітування Товариства.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність в цілому не 
містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що 
містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, 
що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. 
Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні 
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та 
професійний скептицизм протягом всього завдання з аудиту.  Окрім того, ми:
 •ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок 

шахрайства чи помилки, розробляємо та виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці 
ризики, та отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх 
як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є 
вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, невірні твердження або нехтування заходами внутрішнього 
контролю;
 •отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки 

аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо 
ефективності системи внутрішнього контролю;
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 •оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і 
відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 •доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення 

про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих 
аудиторських доказів, доходимо висновку, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, 
які поставили б під значний сумнів можливість Компанії продовжити безперервну діяльність. 
Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні 
привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій 
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші 
висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Тим 
не менш, майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на 
безперервній основі.
 •оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями 

інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що лежать в основі її 
складання, так, щоб досягти достовірного відображення.
       Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 
запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, виявлені під час 
аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під 
час аудиту.
      Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їх про всі стосунки та 
інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а
 також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.
   З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими 
повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової 
звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці 
питання в своєму звіті  аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи регуляторним актом 
заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай виняткових обставин ми 
визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки 
такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості. 

   2. Розгляд вимог законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА 
РУСЬ». 
Відповідно до Методичних рекомендацій щодо  вимог до  аудиторських звітів , що подаються до  
Національної комісії що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ( 
надалі по тексту «Нацфінпослуг»), за результатами аудиту річної звітності та звітних даних  
фінансових установ за 2017 рік, надаємо наступну інформацію  Товариства: 
 2.1. Товариство повідомляло   Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, зазначених у документах, 
що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 календарних днів з дня настання 
таких змін.
Зміни в 2017 році: інформація про зміну акціонерів Товариства внесена до реєстраційної картки 
фінансової установи 08.08.2017 р. та зареєстрована Нацкомфінпослуг.
2.2.  Товариство надає  клієнтам  інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про 
фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також розміщує 
інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного закону, на власному веб-сайті : 
www.krus.kiev.ua та забезпечує її актуальність.
2.3.  Товариство розкриває  інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п'ятої статті 12` 
Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», 
зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті www.krus.kiev.ua.
2.4. Товариство розміщує   внутрішні правила надання фінансових послуг на власному веб-сайті 
www.krus.kiev.ua не пізніше наступного робочого дня після дати набрання ними чинності із 
зазначенням такої дати.
2.5.  Товариство дотримується   вимог статті 10 Закону України «Про фінансові послуги та 

© SMA 311715812017 р. 



державне регулювання ринків фінансових послуг», щодо прийняття рішень у разі конфлікту 
інтересів. Протягом звітного періоду не було випадків виникнення конфлікту інтересів.
2.6. Товариство має в користуванні приміщення у відповідності до технологічних вимог  пункту 
28 «Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім 
професійної діяльності на ринку цінних паперів)» № 913 від 07 грудня 2016 року.
2.7. Товариство розміщує  інформацію про умови доступності приміщення для осіб з інвалідністю
 та інших маломобільних груп населення у місці, доступному для візуального сприйняття 
клієнтом (споживачем). Інформація розміщена доступному для візуального сприйняття клієнтом 
(споживачем) місці біля входу у приміщення, де розташований офіс Товариства за адресою: 
03035, м. Київ, Солом'янська площа,2, офіс 703. 
2.8. Товариство  надає    інформацію про всі свої відокремлені підрозділи до Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та до 
Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, установлених розділом ХVІІ 
Положення № 41.  Відокремлені підрозділи у Товариства відсутні. 
2.9. Товариство забезпечує  зберігання грошових коштів і документів та наявність необхідних 
засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, охоронну сигналізацію та/або 
відповідну охорону), та дотримання вимог законодавства щодо готівкових розрахунків, 
установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210. 
Товариство не здійснює готівкових розрахунків. Наявні сейфи використовуються для зберігання 
документів. Офіс товариства забезпечений цілодобовою охороною.
2.10. Товариство  надає     виключно фінансові послуги (крім професійної діяльності на ринку 
цінних паперів) у частині проведення добровільного та обов’язкового страхування за видами, 
відповідно до отриманих ліцензій на право здійснення страхової діяльності.
2.11. Товариство дотримується  затверджених та зареєстрованих Національною комісією, що 
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг правил страхування. В 
договорах страхування вказується конкретний вид правил страхування, відповідно до якого 
укладений договір.
2.12.Товариством  надаються  фінансові послуги , а саме інші види страхування, крім страхування
 життя на підставі договору страхування, який відповідає вимогам Закону України «Про 
страхування».
2.13. Товариство не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності 
власників наземних транспортних засобів.
2.14. Товариство не має ліцензії на обов'язкове страхування цивільної відповідальності оператора 
ядерної установки.
2.15. Інформація, щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків 
відповідного розділу балансу розкрита у цьому звіті в повному обсязі.
Основні відомості про  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ 
«КИЇВСЬКА РУСЬ»
Таблиця 1

 Повне найменування суб’єкта перевіркиПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КИЇВСЬКА РУСЬ"

 Скорочене найменування суб’єкта перевіркиПрАТ "СК "КИЇВСЬКА РУСЬ"
 Код ЄДРПОУ31171581

Серія та № свідоцтва 
номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про 

 заміну свідоцтва про державну реєстрацію дата державної реєстрації  дата заміни свідоцтваСерія 
А00 №022957 
Дата державної реєстрації: 09.11.2000
Дата запису: 09.09.2004
Номер запису: 1 074 120 0000 001130

 Орган, який видав свідоцтвоШевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією
 Дата та номер останніх реєстраційних змінНова редакція Статуту від 12 травня 2016 р.

Зареєстровано № 107301847101
 Місцезнаходження:03035, м. Київ, Солом'янська площа,2, офіс 703  
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 Телефон(044) 244-04-14
 Поточний  рахунок  Товариства26504010065817

 МФО322313
 Назва банкуАТ «Укрексімбанк» м. Київ

 Основний вид діяльності КВЕД  201065.12 Інші види страхування, крім страхування життя
 Кількість акціонерів3 

 Форма існування  цінних паперівбездокументарна
Інформація про Депозитарій

 Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України”, код ЄДРПОУ 30370711
04071, м. Київ, вул.  Нижній Вал, 17/8, Тел. (044) 591-04-04
діє на підставі Правил Центрального депозитарію цінних паперів, затверджених рішенням 
НКЦПФР 01.10.2013р. рішення № 2092.
Інформація про Депозитарну установу

 ТОВ «Перша депозитарна установа», код за ЄДРПОУ: 40164260 , Ліцензія:  № 451 від 
19.04.2016р. строк дії необмежений.

 Кількість працюючих7 осіб
 Договір оренди № 5 орендодавець ТОВ «ЕЛАРУМ» термін дії до 31.12.2018 р.

 Наявність відокремлених структурних підрозділівНемає
 Дата проведення останніх зборів акціонерів14.07.2017р.

 Дата та термін  сплати дивідендівВідповідно до Господарського  Кодексу, Закону України “Про 
акціонерні товариства” та Статуту товариства

  Склад акціонерів станом на 31.12.2016р.Акціонерами Товариства є: 
фізична особа, резидент України – Громадянин України 
Венецький Дмитро Олександрович, якій зареєстрований за адресою: Україна, 65031 Одеська 
область, м. Одеса, вул. Сергея Ядова, буд. 16 б,  кв. 106, володіє 186 216 штук простих іменних 
акцій, що складає 30% статутного капіталу Товариства загальною номінальною вартістю 3 005 
526,24 грн.;
фізична особа, резидент Ізраїль – Альперін Тетяна, яка зареєстрована за адресою:  Україна, 65012 
м. Одеса, вул. Педагогічна, буд. 27, кв. 24., володіє 248 288 штук простих іменних акцій, що 
складає 40 % статутного капіталу Товариства загальною номінальною вартістю 4 007 368,32 грн.;
фізична особа, резидент України – Громадянка України 
Волобуєва Юлія Олександрівна, яка зареєстрована за адресою: Україна, 65012, м. Одеса, провулок
 Мукачевський, буд. 4в, кв.27, володіє 186 216 штук простих іменних акцій, що складає 30 % 
статутного капіталу Товариства загальною номінальною вартістю 3 005 526,24 грн.
Загальна кількість акціонерів становить 3 фізичних осіб. 
Відповідальні особи за фінансово-господарську діяльність:
 Голова Правління Іванов Олександр Сергійович з 20.04.2016р. (протокол загальних зборів 
акціонерів № 27 від 20.04.2016р.) по теперішній час;
Головний бухгалтер Марченко Тетяна Леонідівна  з 20.03.2016 р. згідно наказу від 19.04.2016р. №
 002/К-16  по теперішній час.
Ліцензії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг на здійснення страхової діяльності
 1) у формі добровільного страхування:
- Страхування від нещасних випадків № 521034 від  26.01.2010р., термін дії безстроковий;
- Страхування залізничного транспорту № 722 від  07.04.2016р., термін дії безстроковий;
- Страхування наземного транспорту (крім залізничного)  № 521030 від 26.01.2010р., термін дії 
безстроковий;

 - Страхування повітряного транспорту № 722 від 07.04.2016р. термін дії безстроковий; 
- Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 

 транспорту)№ 722 від 07.04.2016р., термін дії безстроковий;
- Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) № 521028  від 26.01.2010р., термін дії 

  безстроковий; - Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ№ 521032 від 
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26.01.2010р., термін дії безстроковий;
 - Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)№ 521033 від 26.01.2010р., термін 

дії безстроковий;
- Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 

 цієї статті) № 521031 від 26.01.2010р., термін дії безстроковий;
- Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту) № 
521029 від 26.01.2010р., термін дії безстроковий; 
- Страхування фінансових ризиків № 521035 від 26.01.2010р., термін дії безстроковий;
- Медичне страхування (безпосереднє страхування здоров’я) розпорядження № 909 від 
22.11.2016р., термін дії безстроковий.
- Страхування залізничного транспорту №722 від 07.04.2016р, термін дії безстроковий;
- Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) 
№722 від 07.04.2016р., термін дії безстроковий;
2) у формі обов’язкового страхування:
- Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до 
аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру № 722 від 07.04.2016р., термін дії 
безстроковий;
- Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання 
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів № 722 від 07.04.2016р., термін дії 
безстроковий;
- Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження 
або псування № 522613 від 11.09.2014р., термін дії безстроковий.
Розкриття інформації  у фінансовій звітності.
Розкриття інформації за видами активів.
Необоротні активи.
Інформація  щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  всіх 
суттєвих аспектах,  у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 
(МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). 
Нематеріальні активи
Облік нематеріальних активів відображається  в фінансовій звітності згідно  МСБО 38 
«Нематеріальні активи». 
Залишкова  вартість нематеріальних активів станом на 31.12.2017 р. складає 142 тис. грн., 
первісна вартість 323 тис. грн. Нематеріальні активи включають ліцензії на право здійснення 
страхової діяльності та мають  не визначений   строком корисної експлуатації. Обліковуються за 
справедливою вартістю, амортизація не нараховується. 
Основні засоби
Облік основних засобів відображається  в фінансовій звітності згідно  МСБО 16 « Основні 
засоби» .
Станом на 31.12.2017 року первісна вартість основних засобів, що знаходились на балансі 
Товариства складає 268 тис. грн. (офісне обладнання) Амортизація складає 255 тис. грн., 
залишкова вартість складає 13 тис. грн.
Згідно з обліковою політикою за МСФЗ при визначенні оцінки основних засобів після визнання 
таких активом, Товариство застосовує модель собівартості.  Строк корисної експлуатації 
основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності активу.
Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводилось прямолінійним способом, 
виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта.
Товариство  не має основних засобів у  фінансовій оренді.  
Подальші витрати
Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне 
обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи
 збитку, коли вони понесені. В балансовій вартості об'єкта основних засобів визнаються такі 
подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.
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Оренда
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному 
всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв 
визнання певного в МСБО 17 «Оренда». 
Товариство орендує приміщення за адресою: 03035, м. Київ, Солом'янська площа,2, офіс 703. 
Оренда є операційною, договір укладено на рік з правом подальшого перегляду строку оренди. 
Орендні  платежі  та витрати на утримання в  2017 році склали  239 тис. грн. і були відображені в 
складі  «адміністративних витрат».
Довгострокова дебіторська заборгованість.
Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнана заборгованість з терміном погашення 
більше 12 місяців.
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на  31.12.2017р. складає 3 669 тис. грн.
Довгострокова дебіторська заборгованість представлена залишками на рахунку в ПАТ «АКБ 
«Інтеграл-банк» в розмірі 3 651 тис. грн. та залишками на рахунку ПАТ «Артем-банк» в розмірі 
18 тис. грн., які визнано банкрутом та розпочато процедуру ліквідації. Під заборгованість 
створено резерв сумнівних боргів  в розмірі, що дорівнює сумі заборгованості 3 669 тис. грн. 
Довгострокові фінансові інвестиції
Облік довгострокових фінансових інвестицій відображається  в фінансовій звітності згідно   
МСБО 39 « Фінансові інструменти: визнання та оцінка»,   МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: 
розкриття інформації».
Станом на 31.12.2017 року   на балансі Товариства  обліковуються   довгострокові фінансові 
інвестиції на суму 6 243 тис. грн. та  представлені  акціями ПАТ «ЗНКІФ «СТАНДАРТ 
КЕПІТАЛ»; ПАТ «Профінанс»; ПАТ «ФТУ»; ПАТ «Валорес» та інвестиційними сертифікатами 
ТОВ «КУА ХОЛДІНГ ГРУП»(ЗНВПІФ «Імпульс). Товариство не проводило переоцінку 
зазначених фінансових інвестицій до справедливої вартості та обліковує їх за собівартістю.
Оборотні активи.
Інформація  щодо оборотних  активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  всіх суттєвих 
аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та 
Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Станом на  31.12.2017р. дебіторська  заборгованість  за товари, роботи, послуги   становить 1 524 
тис. грн.
Частка перестраховика у страхових резервах , у тому числі  резервах незароблених премій, 
становить  25 993 тис. грн.
Облік грошових коштів.
Станом на 31.12.2017 року залишок грошових коштів на рахунках Товариства складає  34 605 тис.
 грн. та підтверджується виписками банку. Справедлива вартість грошових коштів та їх 
еквівалентів дорівнює їх номінальній вартості.
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства.
  Безготівкові розрахунки  здійснюються відповідно до  «Інструкції про безготівкові розрахунки в 
Україні в національній валюті», затвердженого постановою Правління Національного банку 
України від 21.01.2004 р. №22 із змінами та доповненнями.  
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для 
використання. Депозитні банківські вклади розміщені  з врахуванням вимог щодо кредитного 
рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми 
прийнятних активів із метою дотримання нормативу  достатності активів. Рейтинг банківських 
установ, в яких розміщені депозитні вклади Товариства, відповідає інвестиційному рівню за 
національною рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством України. 
Загальні активи Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду,  збільшились на 
3 619    тис. грн.  і складають на кінець періоду 72 193 тис. грн. (ряд.1300 форми №1 «Баланс»).  
Збільшення загальної вартості активів відбулось, в основному, за рахунок  збільшення  залишку 
грошових коштів на  рахунках Товариства.
Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова 
звітність в умовах гіперінфляції» не здійснювалось.
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Розкриття інформації  щодо  зобов’язань та  забезпечень.
Інформація  про зобов’язання і  забезпечення , яка наведена у фінансових звітах, розкрита у  всіх 
суттєвих аспектах, у  цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку 
(МСБО) та Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ). Визнання, достовірність 
оцінки, а також аналітичний та синтетичний облік зобов‘язань в цілому відповідають  вимогам 
МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи».
Довгострокові  зобов’язання і забезпечення. 
Облік  і визнання  забезпечень  резервів  Товариства відображається  в фінансовій звітності згідно
  МСБО37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» .
Станом на 31.12.2017 року довгострокові забезпечення складають 3 716 тис. грн. Страхові резерви
 складають  28 514 тис. грн., в т. ч., резерв незароблених премій складає 28 514 тис. грн.
Iнформацiя щодо зобов'язання та забезпечення, яка наведена безпосередньо у фiнансових звiтах, 
розкрита  в усiх суттєвих моментах повно, достовiрно i вiдповiдно до вимог Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку та звітності.
 Поточні зобов’язання і забезпечення.
 Станом на 31.12.2017 р. поточна кредиторська заборгованість  за:
- товари, роботи, послуги               22 000 тис. грн.;
-за  розрахунками з бюджетом         1 800 тис. грн.,  в т.ч.  з податку на прибуток 1 800тис. грн.;
-за одержаними авансами                 292 тис. грн.;
-за страховою діяльністю                4 400 тис. грн.
Поточні  зобов’язання Товариства, в порівнянні з даними на початок звітного періоду, 
збільшились на 2 356 тис. грн.  і, складають 60 722 тис. грн. (ряд.1695 форми №1 «Баланс»).  
Збільшення  зобов’язань  і забезпечень Товариства, в основному, відбулось за рахунок збільшення
 поточної кредиторської заборгованості за  страховою діяльністю.
Розкриття інформації про власний капітал  Товариства.
Розкриття інформації щодо обліку власного капіталу в усіх суттєвих аспектах відповідає вимогам 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ).
Статутний капітал.
Формування Статутного капіталу проведено з дотриманням вимог Закону України «Про   
акціонерні товариства». Сформований статутний  капітал ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» на дату перевірки відповідає 
вимогам статей  2, 30 Закону України "Про страхування" з  урахуванням  вимог Розпорядження  
Державної комісії  з регулювання  ринків фінансових послуг  України  № 40 від 28.08.2003 року та
 перевищує мінімальний розмір, встановлений Законом України «Про страхування» на час  
реєстрації Товариства.  Статутний капітал розміром 10018420,80 (десять мільйонів вісімнадцять 
тисяч чотириста двадцять гривень, 80 коп.)  станом на 31.12.2017 року сформований у повному 
обсязі та сплачений виключно грошовими коштами у встановлені законодавством терміни, 
відповідає Статуту, який  зареєстрований належним чином.
Змін в розмірі та структурі Статутного капіталу за період, що перевіряється, не відбувалося.
Для створення зареєстрованого статутного капіталу акціонерами не використовувались векселі, 
кошти, одержані в кредит, позику та під заставу, бюджетні кошти та нематеріальні активи. 
Несплаченого або вилученого капіталу станом на 31.12.2017 року не має. Формування статутного 
та власного капіталу здійснено відповідно до вимог чинного законодавства України.
 Станом на 31 грудня 2017 року та на момент перевірки акціонерами – власниками істотної участі 

           були:
Таблиця 2

  АкціонерСума, тис. грн.Кількість акцій, 
 штукЧастка в статутному  капіталі,  %

   Венецький Дмитро Олександрович3 005,5186 21630,0
 Альперін Тетяна4 007,4

  248 28840,0
   Волобуєва Юлія Олександрівна3 005,5186 21630,0

   Всього10 018,4620 720100,0
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Власний капітал             
Станом на 31.12.2017 року  власний капітал Товариства  складає 30030 тис. грн. та має  наступну 
структуру:
                                                                                                                                           Таблиця 3

 Розділ власного капіталуВеличина, тис .грн.
 Зареєстрований (пайовий) капітал 10018420,80 (десять мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста 

двадцять гривень, 80 коп.) грн.
 Капітал у дооцінках-
 Додатковий капітал-

 Ємісійний дохід-
 Резервний капітал 88

 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)1 365
 Неоплачений капітал-

 Вилучений капітал-
 Інші резерви-

 Всього власного капіталу11 471
Власний капітал складається із:
- Статутного капіталу, який  становить 10018420,80 (десять мільйонів вісімнадцять тисяч 
чотириста двадцять гривень, 80 коп.) грн.,  та  відображає зафіксовану в установчих документах 
загальну вартість активів, які є внесками акціонерів до капіталу Товариства . Сплачений 
статутний капітал акціонерами Товариства виключно  грошовими коштами становить у сумі 
10018420,80 (десять мільйонів вісімнадцять тисяч чотириста двадцять гривень, 80 коп.) грн.;
- Резервний капітал  в сумі 88 тис. грн.. Сформований  за рахунок нерозподіленого прибутку 
Товариства на підставі рішення Загальних зборів  акціонерів.
За результатами  господарської діяльності в 2017 році  Товариство отримало   прибуток  в сумі 1 
263 тис. грн.  Станом на 31.12.2017 року нерозподілений прибуток  складає 1 365 тис. грн.
Розкриття інформації про   доходи та витрати .
Нами було перевірено достовірність даних  про правильність класифікацій та оцінки доходу, 
правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства.
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної 
діяльності Товариства ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід».
Товариство  дотримується вимог МСБО 18 „Дохід”, а саме: дохід визнається за принципом 
нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних 
вигід, а сума доходу може бути достовірно визначена. 
Основною вимогою до фінансової звітності Товариства щодо доходів і витрат є відповідність 
отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою 
отримання таких доходів.
Визнання доходів за 2017 рік 
Доходи -  це збільшення економічних вигод у вигляді збільшення активів або зменшення 
зобов’язань, що призводить до зростання власного капіталу.
У 2017 році  загальний  дохід склав   4 453 тис. грн. в т.ч.
- чистий дохід від  реалізації становить 4 068 тис. грн.;
- інші фінансові доходи становлять 385 тис. грн.  Та складаються  з  нарахованих відсотків по 
депозитах;
Визнання витрат за 2017 рік 
Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх 
економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть
 бути надійно виміряні.
Витрати визнаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між 
понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів. Якщо виникнення 
економічних вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом можна 
відслідкувати лише в цілому або побічно, витрати в звіті про фінансові результати визнаються на 
основі методу раціонального розподілу.
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Витрата визнається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють 
майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або 
перестають відповідати вимогам визнання як актив в балансі.
Загальні витрати Товариства в 2017 році складають  3 190 тис. грн., в т. ч.:
Адміністративних  витрат  на суму  829 тис. грн.;
Інших   операційних  витрат  на суму 503 тис. грн.;
Інші витрати 39 тис. грн.;
Витрати з податку на прибуток 1 819 тис. грн.
Фінансовим результатом вiд звичайної діяльності у звітному періоді є  отриманий  прибуток у 
сумi  1 263 тис. грн.
Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку 
достовірно відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати". Облiкова  полiтика 
Товариства в цiлому, вiдповiдає всiм вимогам МСФЗ, та нормам чинного законодавства України 

 для складання фiнансової звітності страховиків. 
Відкладений податок 
Враховуючи специфіку розрахунку податкових зобов’язань страховика, і не значні суми таких 
зобов’язань, Керівництво прийняло рішення не відображати відстрочені податкові активи та 
відстрочені податкові зобов’язання.
Розкриття інформації в Звіті про рух грошових коштів.
Звіт про рух грошових коштів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух грошових 
коштів».
Інформація про грошові потоки Товариства надає користувачам фінансових звітів змогу оцінити 
спроможність  генерувати грошові кошти та їх еквіваленти, а також оцінити потреби суб’єкта 
господарювання у використанні цих грошових потоків.
У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквіваленти включають отримані страхові 
платежі, відсотки за розміщення депозитів. Звіт про рух грошових коштів складається прямим 
методом, який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів чи
 валових витрат грошових коштів. 
Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для 
використання, та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної
 діяльності і для погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які 
обмеження щодо використання.
Залишок грошових коштів  станом  на 31.12.2017 року на рахунках у банках складає 34 605 тис. 
грн. 
Розкриття інформації в Звіті про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2017 року відбулись зміни у власному капіталі,  що призвели до  збільшення    власного 
капіталу, а саме: 
Прибуток, отриманий  за 2017 рік визначається  в сумі 1 263 тис. грн.
Операції з акціонерами, які діють згідно з їхніми повноваженнями, протягом 2017 року не 
здійснювались. 
Власний капітал на кінець звітного періоду складає  11 471 тис. грн. та перевищує  на 1 453 тис. 
грн.  Зареєстрований статутний капітал, який складає 10 018 тис. грн.
Розкриття інформації про зв'язані сторони
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 
відповідно до вимог МСБО 24  «Розкриття інформації про зв’язані сторони» розкриває у 
фінансовій звітності за 2017 рік  інформації, необхідної для привернення уваги до можливого 
впливу на фінансовий стан і на прибуток чи збиток Товариства, спричиненого існуванням 
зв’язаних сторін, а також операціями та залишками заборгованості, в тому числі зобов’язаннями 
між такими сторонами.
До зв'язаних сторін або операцій зі зв'язаними сторонами належать:
- підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або 
ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
- асоційовані компанії;
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- спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
- члени провідного управлінського персоналу Товариства;
- близькі родичі особи, зазначеної вище;
- компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий 
відсоток голосів у Товаристві;
- програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого 
іншого суб'єкта господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства.
Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться 
Товариством  в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної 
сторони та стану ринку, на якому така сторона веде діяльність. 
Протягом звітного періоду Товариство не брало на себе істотних зобов'язань по пенсійним 
виплатам, оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим 
управлінським персоналом, крім сплати внесків до державного пенсійного фонду у складі 
соціальних внесків із заробітної плати. 
Протягом звітного періоду  Товариство  не здійснювало  операції з  акціонерами Товариства, 
іншими зв’язаними сторонами , що виходять  за межі господарської діяльності.
Аудитори на дату надання аудиторського звіту отримали від Голови правління письмові 
запевнення щодо повного розкриття операцій зі зв’язаними сторонами. 
Інформація щодо стану внутрішнього аудиту Товариства
З метою забезпечення контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності, 
Товариством, згідно  рішення Наглядової ради Товариства від 30.06.2014 року, протокол № 4, 
запроваджена посада внутрішнього аудитора  та затверджено Положення про службу 
внутрішнього аудиту та Положення про систему внутрішнього аудиту. Службою  внутрішнього  
аудиту  (контролю)   Товариства   є  посадова  особа,  що проводить внутрішній аудит (контроль). 
Внутрішній  аудитор  підпорядковується  Наглядовій раді  Товариства та звітує перед нею. 
Внутрішній аудитор призначається за рішенням Наглядової ради Товариства.
Реалізація функцій внутрішнього аудитора Товариства протягом 2017 року пов’язана з 
забезпеченням в установленому порядку реалізації політики у сфері фінансового контролю за 
використанням коштів та матеріальних цінностей, їх збереження, ведення і достовірності 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності; розробка пропозицій відносно усунення 
встановлених недоліків, порушень, попередження їх в подальшому. 
При проведенні аудиту фінансової звітності за 2017 рік були розглянуті  політики та процедури у 
системах бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю які стосуються тверджень у фінансових
 звітах. Аудиторами, в ході аудиторської перевірки, не виявлено ризиків суттєвого викривлення  
фінансової звітності внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність 
аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що система внутрішнього контролю щодо 
організації ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, а також моніторинг
 системи внутрішнього контролю в цілому відповідають розміру і структурі фінансової компанії.
Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій 
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства
Ми проаналізували інформацію щодо  наявність подій після дати балансу, які не знайшли 
відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан 
Товариства. Фактів таких подій не встановлено. 
В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» 
аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів 
після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту 
незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування
 аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал . 
Судові розгляди та рішення
Впродовж 2017 року у  Товариства    не було  судових розглядів. 
Невизначеність щодо майбутніх результатів непередбачуваного судового процесу або дій 
регуляторних органів відсутня.
Припущення про безперервність діяльності
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Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 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 Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської 
діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги 
всю наявну інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, 
але не обмежуючись цим періодом.
Використовуючи звичайні процедури та згідно аналізу фінансового стану Товариства ми не 
знайшли доказів про порушення принципів функціонування підприємства. Але не вносячи 
додаткових застережень до цього висновку, звертаємо увагу на те, що в Україні існує 
невпевненість щодо можливого майбутнього напрямку внутрішньої економічної політики, 
нормативно-правової бази та розвитку політичної ситуації. Ми не маємо змоги передбачити 
можливі майбутні зміни у цих умовах та їх вплив на фінансовий стан, результати діяльності та 
економічні перспективи  Товариства.

На підставі  даних фінансових звітів  проведено розрахунок окремих  показників фінансового 
стану та чистих активів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 
Показники фінансового стану
 Таблиця 4   

   ПоказникФормула розрахункуЗначення  показникаНормативні значення
    31.12.201631.12.2017
    12345

    Коефіцієнт ліквідностіФ1 (р1160+р1165) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)1,031,21не меньше
1.0 – 2.0

    Коефіцієнт абсолютної ліквідностіФ1 р1165 / Ф1 р16951,031,21не меньше
0.2 – 0.25

    Коефіцієнт покриттяФ1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1695-р1665-р1660)2,222,18не меньше
 0.7 – 0.8

 Коефіцієнт загальної ліквідності Ф1 (р1195-р1170) / Ф1 (р1595-р1520-р1525 + р1695-р1665-
   р1660)1,071,09не меньше

1.0 – 2.0
    Коефіцієнт фінансової стійкості (платоспроможності, автономії)Ф1 р1495 / Ф1 р13000,150,16не 

меньше
 0.5
Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового 
стану, можемо зробити висновок, що  на 31 грудня 2017 року фінансовий стан Товариства 
задовільний. Товариство має звернути увагу на збільшення розміру власного капіталу. 

Розкриття  інформації щодо нормативних показників страховика.

 1. Перевищення вартості чистих активів Товариства над зареєстрованим розміром статутного 
капіталу 

Відповідно до Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА РУСЬ» 
розмір статутного капіталу становить  10 018 420,80 (десять мільйонів вісімнадцять тисяч 
чотириста двадцять)  гривень 80 копійок, розділений на 620 720 (шістсот двадцять тисяч сімсот 
двадцять) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 16,14 (шістнадцять гривень 14 
копійок) гривень кожна. Статутний капітал сплачено в повному обсязі виключно грошовими 
коштами.  
Заборгованість зі сплати внесків до статутного капіталу Товариства станом на 31 грудня 2017 
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року відсутня.
Розрахунок вартості чистих активів акціонерних товариств здійснюється згідно Методичних 
рекомендацій Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо визначення вартості 
чистих активів акціонерних товариств від 17.11.2004 р. № 485 з метою реалізації положень ст. 
155 «Статутний капітал акціонерного товариства», зокрема п. 3 «Якщо після закінчення другого 
та кожного фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою
 від статутного капіталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного 
капіталу та зареєструвати відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість 
чистих активів стає меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого 
законодавством, товариство підлягає ліквідації». Розрахунок вартості чистих активів 
представлено в таблиці.

Таблиця 5

                        Найменування показникаЗа звітний період 
 (тис. грн.)За попередній період

(тис. грн.)
  Активи (строка 1300 Балансу), усього 72 19368 574

Зобов'язання (строки 1595, 1695, 1700, 1800), усього+ сума нематеріальних активів /рядок балансу
   1000/60 86458 507

Розрахункова вартість чистих активів на 31.12.2017 року: загальна сума активів /рядок балансу 
1300/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 1000/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків 

  балансу 1595,1695, 1700, 1800)11 32910 067
  Статутний капітал10 01810 018

  Величина перевищення чистих активів (нетто-активів)  над розміром статутного капіталу1 31149
На кінець звітного періоду вартість нетто-активів (чистих активів) Товариства складає 11 329 тис.
 грн., що  на 1 311 тис. грн.  Більше  розміру  статутного капіталу Товариства.   Вартість чистих 
активів Товариства відповідає вимогам ст. 155 Цивільного кодексу України та  п. 1 Р. XI. 
«Положення про Державний реєстр фінансових установ», затвердженого Розпорядженням 
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 
28.11.2013 р. № 4368. 

 2. Відповідність облікової політики страховика вимогам законодавства про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність та міжнародним стандартам фінансової звітності
Основні принципи організації обліку  Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Положенням про облікову 
політику, яке затверджене Наказом № 001/А-12 від 01.01.2012р. Із доповненнями. Протягом 
звітного 2017 року  Товариство  дотримувалась принципу незмінності облікової політики. Свою 
діяльність Товариство здійснює у відповідності з вимогами чинного законодавства,  на підставі  
отриманих  відповідних ліцензій на право здійснювати страхову діяльність. Протягом 2017 року 
Товариство проводило господарську діяльність виключно  у відповідності до виданих 
уповноваженим органом  ліцензій, а також  здійснювало фінансову діяльність стосовно 
формування та розміщення страхових резервів та їх управління.
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що облікова політика Товариства відповідає 
вимогам законодавства про бухгалтерський облік та фінансову звітність та міжнародним 
стандартам фінансової звітності.  

 3. Перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності станом на 31.12.2017р.
Фактичний запас  платоспроможності  (нетто-активи) страховика визначається  вирахуванням  із  
вартості  майна  (загальної   суми активів)  страховика  суми нематеріальних активів і загальної 
суми зобов'язань,  у  тому  числі  страхових. Фактичний запас платоспроможності Товариства 
станом на 31.12.2017р. Складає 11 329,0 тис. грн. Нормативний запас платоспроможності 
Товариства станом на 31.12.2017р. Складає 11 214,0 тис. грн. Сума перевищення фактичного 
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запасу платоспроможності над нормативним запасом платоспроможності дорівнює  115,0 тис. 
грн. 
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що фактичний запас платоспроможності 
Товариства перевищує його нормативний запас платоспроможності у відповідності до статті 30 
Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР від 07 березня 1996р. 

 4. Розкриття  інформації щодо належного ведення обліку договорів страхування і вимог (заяв) 
страхувальників щодо страхової виплати, який дозволяє страховику дотримуватися вимог до 
достатності формування резервів збитків станом на 31.12.2017р.
Товариством  розроблено положення  щодо  порядку реєстрації та обліку договорів страхування  і 
вимог страхувальників щодо страхової виплати. Ведення обліку реєстрації договорів страхування 
(перестрахування) відповідає чинним нормативним актам – здійснюється в електроному вигляді з 
фіксуванням основних показників умов договорів по видам страхування.  Журнал обліку 
договорів страхування (перестрахування) зберігається в паперовому вигляді, сторінки прошиті, 
пронумеровані та скріплені  печаткою. Журнал заяв про настання страхового випадку ведеться 
належним чином. 
При укладанні договорів страхування Товариство дотримується вимог  статті 16 Закону України 
«Про страхування». 
 За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що облік договорів страхування та заяв 
страхувальників щодо страхової виплати ведеться у відповідності до вимог чинного 
законодавства.

 5. Розкриття  інформації щодо формування, ведення обліку, достатності та адекватності 
сформованих страхових резервів станом на 31.12.2017 р. відповідно до вимог законодавства
Протягом 2017року Товариство проводило формування та облік резерву незароблених премій та 
резерву заявлених але не виплачених збитків. Розрахунок резервів Товариство проводило за 
Методикою формування страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування 
життя, яка затверджена Розпорядженням Державної комісії з регулювання  ринків фінансових 
послуг України № 3104 від 17.12.2004р. Розрахунок резерву незароблених премій  здійснювався  
за методом 1/365 за кожним   видом   страхування  окремо. Станом на 31.12.2017р. Резерв 
незароблених премій Товариства складає 28 514,0 тис. грн., резерв заявлених, але не виплачених 
збитків  - 0,0 тис. грн. Резерви незароблених премій представлені наступними видами активів: 
грошові кошти на поточному рахунку 8 550,0 тис. грн.; 
банківські вклади (депозити) 19 950,0тис. Грн.; права вимоги до перестраховиків 1 000,0 тис. грн.
Всього активів для представлення резервів 29 500,0 тис. грн. 
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що формування, облік резервів страховика 
проводились у відповідності до законодавства з дотриманням умов достатності та адекватності. 

 6. Розкриття  інформації щодо дотримання страховиком нормативів достатності та 
диверсифікованості активів станом на 31.12.2017р.
Протягом звітного періоду Товариство проводило діяльність з урахуванням вимог Положення про
 обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, 
затверджене Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері 
ринків 
фінансових послуг № 396 від 23.02.2016р. 
Станом на 31.12.2017 р. активи представлені наступними видами грошові кошти та їх еквіваленти
   34 605,0 тис. грн.; частка  перестраховиків у резервах незароблених премій 25 993,0 тис. грн.; 
дебіторська заборгованість 1 524,0 тис. грн., в т. ч. дебіторська заборгованість страхова 1 505,0 
тис. грн.  Станом на 31.12.2017р. Забезпечення та зобов’язання Товариства складають 60 722,0 
тис. грн. Таким чином, Товариство дотримується вимог нормативу достатності та 
диверсифікованості активів.  
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що Товариство дотримується нормативу 
достатності та диверсифікованості активів. 
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 7.Оцінка можливості виконання страховиком прийнятих страхових та  перестрахових зобов’язань
 з урахуванням питомої ваги простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості за такими
 зобов’язаннями у структурі страхового портфелю страховика станом на 31.12.2017р.
Товариство здійснює страхову діяльність на підставі отриманих ліцензій. Товариство має 
достатньо коштів для своєчасного виконання прийнятих страхових та перестрахових зобов’язань. 
Товариство не має простроченої кредиторської та дебіторської заборгованості. Перестрахування 
проводиться у відповідності до діючих ліцензій на провадження страхової діяльності з 
урахуванням нормативу власного утримання за кожним об’єктом страхування, що становить 10% 
від розміру сплаченого статутного капіталу та сформованих страхових резервів. Протягом 2017 
року договори перестрахування ризиків укладались з перестраховиками-резидентами, сума 
платежів, належних перестраховикам за 2017 рік, складає 116 151,4 тис. грн. 
Аудитор підтверджує здатність Товариства своєчасно виконувати прийняті страхові та 
перестрахові зобов’язання.

 8. Підтвердження істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом 2017 року, та 
які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених 
Нацкомфінпослуг, понад 10%  
Товариство не проводило істотних операцій з активами, які здійснював страховик протягом 2017 
року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених 
Нацкомфінпослуг, понад 10% .

9. Розкриття  інформації щодо запровадження страховиком системи управління ризиками
Система управління ризиками в Товаристві розроблена з урахуванням Вимог до організації і 
функціонування системи управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням 
Нацкомфінпослуг №295 від 04.02.2014р.  Система управління ризиками в Товаристві 
запроваджена протоколом наглядової ради Товариства № 3/2014 від 27.06.2014 року, Наказ № 
04/А-14  від 27.06.2014р. 
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних 
фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення. 
Аудитор підтверджує запровадження страховиком системи управління ризиками у відповідності 
до законодавства.

10. Щодо перевищення на звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над 
розрахунковим нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не 
менше 1 млн. євро за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.
Товариство не має ліцензії на здійснення обов’язкового страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів, тому аудитори не висловлюють думку відносно перевищення на 
звітну дату фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) над розрахунковим 
нормативним запасом платоспроможності не менше ніж на 25 відсотків, але не менше 1 млн. євро 
за офіційним валютним курсом на дату розрахунку зазначених показників.
3.Інші елементи
Основні відомості про аудиторську фірму:

 Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів:Товариство з 
обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»

 Код за ЄДРПОУ:32852960
Номер і дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого 

 Аудиторською палатою України:№ 3345, рішення Аудиторської палати України № 9 від 
26.02.2004. Відповідно до рішення Аудиторської палати України № 286/3 від 19 грудня 2013 року 
термін чинності Свідоцтва продовжено до 19 грудня 2018 року.
Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, виданого 

 НКЦПФР:196, серія та номер Свідоцтва: П 000196, строк дії Свідоцтва продовжено з 24 лютого 
2014 року до 19 грудня 2018 року.
Прізвище, ім’я, по батькові аудиторів, що брали участь в аудиті; номер, серія, дата видачі 
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 сертифікатів аудитора, виданих Аудиторською палатою України:аудитор Титаренко В.М. 
(сертифікат аудитора № 006083, серія «А», виданий  Аудиторською палатою України 13 квітня 
2006 року, дійсний до 13.04.2021 року). 

 Місцезнаходження юридичної особи та її фактичне місце розташування:04080, м. Київ, вул. 
Юрківська/Фрунзе, 
2-6/32 літера «А»

Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
 - дата та номер договору на проведення аудиту10.01.2018 р. № 2-03-10/01

- дата початку  аудиту 
 - дата закінчення проведення аудиту10.01.2018 р. 

 17.04.2018 р.

Директор 
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ»                                                            В.М. Титаренко

            
Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А»
Дата складання аудиторського висновку: 20 квітня 2018 року

д/н

д/н
д/н
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XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. 
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків - фізичної 
особи)

Місцезнаходження аудиторської фірми, 
аудитора

Номер та дата видачі свідоцтва про включення
 до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 
виданого Аудиторською палатою України

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 
видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 
реєстру аудиторських фірм, які можуть 
проводити аудиторські перевірки професійних
 учасників ринку цінних паперів

ТОВ  „АФ„АУДИТ – СТАНДАРТ”

32852960

04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32.  Літ. „А”

3345 26.02.2004

д/н, д/н д/н,  д/н

1

2

3

4

5

Номер та дата видачі свідоцтва про 
відповідність системи контролю якості, 
виданого Аудиторською палатою України

рішення АПУ № 286/4 19.12.20136

Звітний період, за який проведено аудит 
фінансової звітності

01.01.2017-31.12.20177

Думка аудитора8 безумовно-позитивна

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

д/н

9

Номер та дата договору на проведення аудиту 2-03-10/01 10.01.201810

Дата початку та дата закінчення аудиту 10.01.2018-17.04.201811

Дата аудиторського висновку (звіту) 17.04.201812

Розмір винагороди за проведення річного 
аудиту, грн

25000,0013
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