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КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018

01

25

Підприємство

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Місто»

за ЄДРПОУ

33295475

Територія

Вінницька область

за КОАТУУ

0510100000

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

за КОПФГ
за КВЕД

240

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

65.12

Середня кількість працівників1

33

Адреса, телефон

вул. Хлібна, 25, м. Вінниця, Вінницька обл., 21050, тел. (0432)-50-81-08, 50-81-09

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020
1021

177,3
302,2
124,9
2 448,6
2648,0
199, 4
-

147,3
302,2
154,9
2 278,6
2 634,7
356,1
-

1022

-

-

1030

46 801,8 46 863,3

1035
1040
1045
1050
1060

-

-

1065

-

-

1090
1095

49 427,7 49 289,2

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

1,3
1,3
-

1,3
1,3
-

1125

298,5

491,6

1130
1135
1136

-

-

1140

-

-

1145

-

-

1155
1160
1165
1166
1167

691,9
438,7
4 058,5
4 058,5

344,1
5 617,2
5 617,2

ПАСИВ
1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за роздiлом I
ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за роздiлом IІ
IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом

4
263,5

229,3
5 718,2

263,5
6 717,7

-

-

55 145,9 56 006,9
На кінець
звітного
періоду

3

3
229,3

На початок
звітного
періоду

2

Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
Витрати майбутніх періодів
1170
Частка перестраховика у страхових резервах
1180
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181
резервах збитків або резервах належних виплат
1182
резервах незароблених премій
1183
інших страхових резервах
1184
Інші оборотні активи
1190
Усього за роздiлом II
1195
III.Необоротні активи, утримувані для продажу,
1200
та групи вибуття
БАЛАНС
1300
Код
рядка

На кінець
звітного
періоду

1
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первiсна вартiсть
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первiсна вартiсть
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Iншi необоротнi активи
Усього за роздiлом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджету
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках

На початок
звітного
періоду

АКТИВ

Код
рядка

Б А Л А Н С (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2017 р.
Форма №1 за ДКУД 1801001

2

3

4

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

46 000,0 46 000,0
1 517,9
19,0
37,7
1 052,8 1 467,3
(-)
(-)
(-)
(-)
48 589,7 47 505,0

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530

115,1
115,1
3 612,3

183,7
183,7
5 327,0

1531
1532
1533
1534
1535
1540
1545
1595

441,9
3 170,4
3 727,4

1 435,1
3 891,9
5 510,7

1600
1605

-

-

1610
1615
1620

2 004,0
607,0

1 678,6
1 043,5
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Б А Л А Н С (Продовження)
1
2
у тому числі з податку на прибуток
1621
розрахунками зі страхування
1625
розрахунками з оплати праці
1630
Поточна кредиторська заборгованість
1635
за одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість
1640
за розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість
1645
із внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість
1650
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
1660
Доходи майбутніх періодів
1665
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
1670
Інші поточні зобов’язання
1690
Усього за роздiлом IІІ
1695
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу,
1700
та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
1800
пенсійного фонду
БАЛАНС
1900

3
11,1
44,8

4
1 028,3
16,8
61,0

-

-

-

-

-

-

161,9

191,3

2 828,8

2 991,2

-

-

-

-

55 145,9 56 006,9

Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

1

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01
Підприємство ПрАТ «Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ

25

1
Чистий дохід від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових
резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються
за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів
і с/г продукції
Дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Витрати від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Витрати від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток
збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати
Втрати від участі в капіталі
Інші витрати
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:

Код
рядка

За
звітний
період

За
аналогічний
період
попереднього
року

2

3

4

2000

-

-

2010 22 587,2
2011 24 241,1
2012
966,6
2013
721,5

15 096,6
17 232,0
934,2
1 311,5

2014

34,2

110,3

2050

( 208,4 )

( 106,3 )

2070 10 866,3

8 509,6

2090
2095

11 512,5
(-)

6 480,7
(-)

2105

-

-

2110

-993,2

-224,8

2111

-993,2

-224,8

2112

-

-

2120

465,7

382,4

2121

-

-

2122

-

-

2123

-

2130 (7 128,3)
2150 (1 807,7)
2180 ( 449,7 )

( 6 536,1 )
( 1 134,3 )
( 356,6 )

2181

-

-

2182

-

-

2190
2195
2200
2220
2240
2241
2250
2255
2270

1 599,3
(-)
517,2
(-)
( 654,3 )
(-)

( 1 388,7 )
80,6
2 282,1
(-)
(-)
(-)

2275

-

-

4
974,0
(-)
( 598,9 )
375,1
(-)

II. Сукупний дохід
Найменування показника

Код
рядка

За
звітний
період

1
2
3
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
2415
спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465
433,2
III. Елементи операційних витрат

33295475

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
за 2017 р.
Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати

Стаття

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1
2
3
прибуток
2290 1 462,2
збиток
2295
(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300 (1 029,0)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
433,2
збиток
2355
(-)

Назва статті
1
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

Код
рядка

За
звітний
період

2
2500
2505
2510
2515
2520
2550

3
208,4
2 489,5
551,4
190,9
6 153,9
9 594,1

За
аналогічний
період
попереднього
року
4
375,1
За
аналогічний
період
попереднього
року
4
127,9
1 618,0
355,2
73,4
14 693,2
16 867,7

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій
Назва статті
1
Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну
просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію

2
2600
2605
2610

За
аналогічний
період
попереднього
року
3
4
460 000
362 951
460 000
362 951
( 0,942 )
( 1,033 )

2615

( 0,942 )

( 1,033 )

2650

-

-

Код
рядка

За
звітний
період

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01 25
Підприємство ПрАТ «Страхова компанія «Місто» за ЄДРПОУ
33295475
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2017 р.
Форма №3 Код за ДКУД
1801004
За аналогічСтаття
Код За звітний ний період
період попереднього року
1
2
3
4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
52,7
7,7
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011
Надходження авансів від покупців і замовників 3015
Надходження від повернення авансів
3020
19,9
3,7
Надходження від відсотків за залишками ко3025
штів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті, авторсь3045
ких винагород
Надходження від страхових премій
3050 26 915,8
18 209,6
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095
224,7
577,9
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
4
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100 ( 9 271,9 )
( 4 935,7 )
Праці
3105 ( 2 004,9 )
( 1 283,3 )
Відрахувань на соціальні заходи
3110
( 545,7 )
( 367,2 )
Зобов’язань з податків і зборів
3115 ( 1 083,6 )
( 737,9 )
Витрачання на оплату зобов’язань з податку
3116 ( 598,5 )
( 423,0 )
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
(-)
(-)
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118 ( 485,1 )
( 314,9 )
податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
(-)
(-)
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
(-)
(-)
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
(-)
(-)
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо- 3150 ( 11 874,6 ) ( 9 428,7 )
вими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
(-)
(-)
позик
Інші витрачання
3190 ( 606,0 )
( 137,2 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
1 826,4
1 908,9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих:
відсотків
дивідендів
Надходження від деривативів
Надходження від погашення позик
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження

3200
3205

-

-

3215
3220
3225
3230

517,2
-

2 283,0
-

3235

-

-

3250

-

-

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1
2
3
4
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
( 0,0 )
( 367,3 )
необоротних активів
3260
( 69,1 )
( 902,6 )
Виплати за деривативами
3270
(-)
(-)
Витрачання на надання позик
3275
(-)
(-)
Витрачання на придбання дочірнього
3280 ( 715,8 )
( 33 167,1 )
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
(-)
(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
-267,7
-32 154,0
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
0,0
32 000,0
Отримання позик
3305
Надходжен від продажу частки в дочірньому 3310
підприємстві
Інші надходження
3340
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345
(-)
(-)
Погашення позик
3350
Сплату дивідендів
3355
(-)
(-)
Витрачання на сплату відсотків
3360
(-)
(-)
Витрачання на сплату заборгованості з
3365
(
)
(-)
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в дочірньо- 3370
(-)
(-)
му підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
3375
(-)
(-)
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
3390
(-)
(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395
0,0
32 000,0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400
1 558,7
1 754,9
Залишок коштів на початок року
3405
4 058,5
2 303,6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410
Залишок коштів на кінець року
3415
5617,2
4 058,5
КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2018 01

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Місто»

Підприємство

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2017 рік

25

33295475

Форма № 4 Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код

Зареєстрований
капітал

1
Залишок на початок року
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року
Чистий прибуток (збиток) за звітний період
Інший сукупний дохід за звітний період
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до зареєстрованого
капіталу
Відрахування до резервного капіталу
Сума чистого прибутку, належна до
бюджету відповідно до законодавства
Сума чистого прибутку на створення
спеціальних (цільових) фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплених акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій
Інші зміни в капіталі
Придбання (продаж) неконтрольованої
частки в дочірньому підприємстві
Разом змін у капіталі
Залишок на кінець року

2
4000

3
46 000,0

4
-

5
1 517,9

6
19,0

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)
7
1 052,8

4005
4010
4090
4095
4100
4110
4111
4112
4113

46 000,0
-

-

1 517,9
-

19,0
-

1 052,8
433,2
-

-

-

48 589,7
433,2
-

4114

-

-

-

-

-

-

-

-

4116

-

-

-

-

-

-

-

-

4200

-

-

-

-

-

-

-

-

4205

-

-

-

-

-

-

-

-

4210

-

-

-

18,7

( 18,7 )

-

-

-

4215

-

-

-

-

-

-

-

-

4220

-

-

-

-

-

-

-

-

4225

-

-

-

-

-

-

-

-

4240
4245

-

-

-

-

-

-

-

-

4260
4265
4270
4275
4280
4290

-

-

-1517,9

-

-

-

-

-1 517,9

4291

-

-

-

-

-

-

-

-

4295
4300

46 000,0

-

-1 517,9
-

18,7
37,7

414,5
1 467,3

-

-

-1 084,7
47 505,0

Капітал у Додатковий
дооцінках
капітал

Резервний
капітал

Неоплачений
капітал

Вилучений
капітал

Всього

8
-

9
-

10
48 589,7
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Звіт про рух грошових коштів за рік що закінчився 31 грудня 2017 року
(за прямим методом)
( тис. грн.)

1.6.1.
1.6.2.

147,3
2 278,6

177,3
2 448,6

1.6.3.

46 863,3

46 801,8

49 289,2

49 427,7

1.6.4.

1,3

1,3

1.6.5.2.

491,6

298,5

1.6.5.2.

344,1

691,9

1.6.5.1.
1.6.5.3.

5 617,2

438,7
4 058,5

1.6.5.4.

263,5

229,3

6 717,7
56 006,9

5 718,2
55 145,9

1.6.19.
1.6.19.
1.6.19.

46 000,0

1.6.19.

1 467,3

1 052,8

47 476,0

48 589,7

37,7

46 000,0
1 517,9
19,0

1.6.6.

183,7

115,1

1.6.7.

5 327,0

3 612,3

1.6.8.

1 678,6

2 004,0

1.6.8.

1 043,5

607,0

1.6.8.

1 028,3

597,8

1.6.8.

16,8

11,1

1.6.8.

61,0

44,8

1.6.8.

191,3

161,9

8 530,9
56 006,9

6 556,2
55 145,9

Звіт про прибутки та збитки і інший сукупний дохід за рік,
що закінчився 31 грудня 2017 року
( тис. грн.)
Стаття звіту
Триваюча діяльність
Дохід від реалізації
Собівартість реалізації
Валовий прибуток (збиток)
Інші операційні доходи
Витрати від зміни інших страхових
резервів
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Результат операційної діяльності
Інші фінансові доходи
Фінансові витрати
Результат іншої фінансової
діяльності
Результат фінансової діяльності
Інші доходи
Прибуток до оподаткування від
триваючої діяльності
Витрати (доходи) з податку на
прибуток
Прибуток від триваючої діяльності
Діяльність, що припиняється
Прибуток (збиток) після оподаткування
за звітний рік від припиненої діяльності
Прибуток (збиток) після
оподаткування за звітний рік
Інший сукупний дохід
Податок на прибуток пов'язаний з
сукупним доходом
Інший сукупний дохід за звітний рік, за
вирахуванням податків
Всього сукупний дохід за
вирахуванням податків

Прим.

Звітний рік

Попередній рік

1.6.9.
1.6.8.
1.6.8.
1.6.13.

22 587,2
11 074,7
11 512,5
465,7

15 096,6
8 615,9
6 480,7
382,4

1.6.8.

-993,2

-224,8

1.6.14.
1.6.15.
1.6.16.

7 128,3
1 807,7
449,7
1 599,3
517,2

6 536,1
1 134,3
356,6
-1 388,7
2 282,1

1.6.17.
1.6.8.

1.6.18.

-654,3

80,6

1 462,2
-

974,0
-

1 462,2

974,0

1 029,0

598,9

433,2
-

375,1
-

-

-

433,2

375,1

-

-

-

-

-

-

433,2

375,1

2

1.6.5.3.

26 915,8

18 209,6

1
Операційна діяльності
Надходження від :
Реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Надходження від відсотків за
залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки
(штрафів)
Надходження фінансових установ від
повернення позик
Інші надходження
Витрачання на оплату за товари
(роботи, послуги)
Витрачання на оплату праці
Витрачання на відрахування на
соціальні заходи
Витрачання на оплату зобов'язань з
податку на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з
інших податків і зборів
Витрачання фінансових установ на
надання позик
Витрачання на оплату зобов'язань за
страховими контрактами
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної
діяльності
Інвестиційна діяльність
Надходження від отриманих відсотків
Інші надходження
Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної
діяльності
Фінансова діяльність
Надходження від власного капіталу
Інші платежі
Чистий рух грошових від
фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за
звітний період
Залишок коштів на початок року
Залишок коштів на кінець року

1.6.5.3.

297,3

589,3

1.6.5.3.

9 271,9

4 935,7

1.6.5.3.

2 004,9

1 283,3

1.6.5.3.

545,7

367,2

1.6.5.3.

598,5

423,0

1.6.5.3.

485,1

314,9

1.6.5.3.

11 874,6

9 428,7

1.6.5.3.

606,0

137,2

1 826,4

1 908,9

517,2

2 283,0

1.6.5.3.
1.6.5.3.

784,9

34 437,0

-267,7

-32 154,0

1.6.5.3.

32 000,0
32 000,0

1.6.5.3.
1.6.5.3.

1 558,7

1 754,9

4 058,5
5 617,2

2 303,6
4 058,5

Звіт про зміни у власному капіталі за рік, що закінчився 31 грудня 2017
року

Статті

1
Примітка
Залишок на 31.12.2015р.
Коригування
Скоригований залишок на
01.01.2016 року
Рух капіталу в 2016 році
Чистий прибуток (збиток) за
2016 рік
Рекласифікації елементів
капіталу
Надходження капіталу
Всього змін у капіталі за
2016 рік
Залишок на 31.12.2016р.
Коригування
Скоригований залишок на
31.12.2016 р.
Рух капіталу в 2017 році
Чистий прибуток (збиток) за
2017 рік
Рекласифікації елементів
капіталу
Надходження капіталу
Всього змін у капіталі за
2017 рік
Залишок на 31.12.2017 р.

2
1.6.19.
14 000,0

1.6.19.

1.6.19.
6,7

14 000,0

Нерозподілений прибуток
(непокритий
збиток)

( тис. грн.)

Прим. На 31.12.2017р. На 31.12.2016р.
2
3
3

За попередній
рік
4

Прим.

Резервний
капітал

Стаття звіту
1
Активи
Необоротні активи
Нематеріальні активи
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції,
що обліковуються за методом участі
в капіталі
Необоротні активи
Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, послуги
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові активи
Грошові кошти та їх еквіваленти
Частка перестраховика у страхових
резервах
Оборотні активи
Всього активів
Капітал та зобов’язання
Капітал
Акціонерний капітал
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Всього капітал
Зобов’язання
Довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення витрат
персоналу
Страхові резерви
Поточні зобов’язання
Кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Кредиторська заборгованість за
розрахунками в т.ч.
Кредиторська заборгованість з податку
на прибуток
Кредиторська заборгованість зі
страхування
Кредиторська заборгованість з оплати
праці
Кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Всього зобов’язання
Всього капітал і зобов’язання

За рік, що
закінчився
3

Стаття Звіту

Додатковий
капітал

Звіт про фінансовий стан на 31 грудня 2017 року

Акціонерний
капітал

Примітки до річної фінансової звітності
Приватного акціонерного товариства
«Страхова компанія «Місто»
за 2017 рік

Всього

3
1.6.19.
484,6

14 491,3

8,7

688,0

14 696,7

375,1

375,1

10,3

4

(10,3)

32 000,0

1 517,9

10,3

364,8

33 893,0

46 000,0

1 517,9

19,0

1 052,8

48 589,7

46 000,0

1 517,9

19,0

1 052,8

48 589,7

433,2

404,2

18,7

(18,7)

18,7

414,5

-1 084,7

37,7

1 467,3

47 505,0

-1 517,9
-1 517,9
46 000,0

-1 517,9

1.1 Загальна інформація про підприємство
1. Ідентифікаційний код
2. Повне найменування українською
мовою
3. Місцезнаходження (адреса)
поштовий індекс
телефон
факс
e-mail

33295475
Приватне акціонерне товариство
«Страхова компанія «Місто»
м. Вінниця, вул. Хлібна, 25
21050
(0432) 508-108
(0432) 508-107
info@ic-misto.com.ua

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№8/2018

7

ПрАТ «СК «Місто»
4. Організаційно-правова форма
5. Банківські реквізити
6. Участь в об’єднанні фінансових
установ (назва об’єднання)

Акціонерне товариство
р/р 26505642264850 в АТ
«УкрСиббанк» МФО 351005
-

8. П.І.Б. головного бухгалтера

Голова Правління Крамер Геннадій
Леонідович
Мандренко Тетяна Михайлівна

9. Кількість штатних працівників

33

10. Кількість агентів-юридичних осіб

34

11. Кількість агентів-фізичних осіб
12. Кількість працівників

73
37

7. Назва посади, П.І.Б. керівника

1.2 Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії є фінансовою звітністю, яка сформована з
метою подальшого подання достовірної інформації щодо фінансового стану,
фінансових результатів діяльності та грошових потоків Компанії для задоволення
встановленого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень .
Концептуальною основою фінансової звітності Приватного акціонерного
товариства «Страхова компанія «Місто» (надалі – ПрАТ «СК «Місто» або
Компанія) за рік, що закінчився 31.12.2017 р., є Міжнародні стандарти фінансової
звітності (МСФЗ) в редакції, затвердженої Радою з Міжнародних стандартами
фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Також застосовані всі інтерпретації Комітету
з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності , які є обов’язковими для 2017
фінансового року.
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у
тисячах гривень, округлених до цілого, якщо не зазначено інше.
ПрАТ «СК «Місто» встановило дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р.
Безперервність діяльності.
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно принципу
безперервності діяльності, який передбачає реалізацію активів і погашення
зобов’язань у ході звичайної господарської діяльності. Продовження і майбутня
діяльність підприємства в значній мірі залежить від поточної та майбутньої
економічної ситуації в Україні. Фінансова звітність не включає будь-які коригування
у разі з неможливістю продовжувати свою діяльність у доступному для огляду
майбутньому.
Принцип нарахування.
Дана фінансова звітність була підготовлена відповідно принципу нарахування.
Результати операцій та інших подій визнаються по факту їх здійснення, а не в
момент отримання або здійснення платежів коштами, відображаються в облікових
записах і в фінансовій звітності періодів, яким вони відповідають.
1.3 Випущені нові та переглянуті МСФЗ.
Нові стандарти, роз’яснення та поправки до чинних стандартів, вперше
застосовані ПрАТ «СК «Місто».
Облікова політика, прийнята при складанні фінансової звітності, відповідає
політиці, яку застосовували при складанні річної фінансової звітності ПрАТ «СК
«Місто» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, за винятком прийнятих нових
стандартів і роз’яснень, що вступили в силу на 1 січня 2018 року. ПрАТ «СК «Місто»
не застосувало достроково будь-які інші стандарти, роз’яснення або поправки, які
були прийнятті, але ще не вступили в силу.
Інформація про характер і вплив цих змін розкрита нижче. Хоча ПрАТ «СК
«Місто» вперше застосувало ці нові стандарти і поправки в 2016 році, вони не
мають істотного впливу на річну фінансову звітність ПрАТ «СК «Місто».
Характер і вплив кожного нового стандарту або поправки описані нижче:
1) МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»
МСФЗ 14 є необов’язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність
яких підлягає тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість
застосовуваних ними діючих принципів облікової політики щодо залишків по
рахунках відкладених тарифних різниць після першого застосування МСФЗ.
МСФЗ 14 набули чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня
2016 року або після цієї дати.
Оскільки ПрАТ «СК «Місто» вже складає звітність за МСФЗ, а її діяльність
не підлягає тарифному регулюванню, то даний стандарт не застосовується до її
фінансової звітності.
2) Поправки до МСФЗ 11 «Спільна діяльність»
Поправки до МСФЗ 11 вимагають, щоб учасник спільних операцій враховував
придбання частки участі в спільній операції, діяльність якої являє собою бізнес,
згідно з відповідними принципами МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» для обліку
об’єднань бізнесів. Поправки також роз’яснюють, що раніш обліковані частки участі
в спільній операції не переоцінюються при придбані додаткової частки участі в
тій же спільній операції, якщо зберігається спільний контроль. Крім того, в МСФЗ
11 було включено виключення зі сфери застосування, відповідно до якого дані
поправки не застосовуються, якщо сторони спільної операції знаходяться під
спільним контролем однієї і тієї ж сторони, що володіє кінцевим контролем.
Поправки не впливають на фінансову звітність ПрАТ «СК «Місто», оскільки в
аналізованому періоді частки участі в спільній операції не придбавалися.
3) Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 38 «Нематеріальні
активи»
Поправки роз’яснюють принципи методу амортизації необоротних активів,
заснованого на виручці.
Ці принципи полягають в тому, що виручка відображає структуру економічних
вигід, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є актив), а
не економічні вигоди, які споживаються в межах використання активу. Заснований
на виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів.
Поправки до МСБО 38 дозволяють в обмежених випадках використовувати метод
амортизації, заснований на виручці, до нематеріальних активів.
Поправки застосовуються перспективно для річних періодів, що починаються
1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до
цієї дати.
Поправки не впливають на фінансову звітність ПрАТ «СК «Місто», оскільки
вона не використовувала заснований на виручці метод для амортизації своїх
необоротних активів.
4) Поправки до МСБО 16 «Основні засоби» і МСБО 41 «Сільське
господарство»
Поправки вносять зміни до вимог до обліку біологічних активів, які відповідають
визначенню плодових культур.
Поправки застосовуються ретроспективно до річних періодів, що починаються
1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до
цієї дати.
Поправки не впливають на фінансову звітність ПрАТ «СК «Місто», оскільки у
Компанії відсутні біологічні активи.
5) Поправки до МСБО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність»
Поправки дозволяють організаціям використовувати метод дольової участі

для обліку інвестицій в дочірні організації, спільні підприємства та асоційовані
організації в окремих фінансових звітах.
Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня
2016 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати.
Поправки не впливають на фінансову звітність ПрАТ «СК «Місто», оскільки
вона скористалася ними достроково.
6) «Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 рр.»
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2016 року або після цієї дати. Документ включає в себе наступні поправки:
Поправки до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність»
Вибуття активів здійснюється, як правило, за допомогою продажу або
розподілу власникам. Поправка роз’яснює, що при міграції активу з категорії
«призначені для продажу» в категорію «призначені для розподілу власникам» і
навпаки, така перекласифікація вважається продовженням початкового плану і
не вважається новим планом з вибуття. Таким чином, застосування вимог МСФЗ
(IFRS) 5 не переривається.
Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації»
(I) Договори на обслуговування
Поправка роз’яснює, що договір на обслуговування, що передбачає сплату
винагороди, може являти собою подальшу участь у фінансовому активі. Оцінка
того, які договори на обслуговування є із подальшою участю, повинна бути
проведена ретроспективно. Однак розкриття інформації є необхідним для періодів,
що починаються до річного періоду, в якому організація вперше застосовує дану
поправку.
(II) Застосування поправок в скороченій проміжній фінансовій звітності
Поправка роз’яснює, що вимоги до розкриття інформації про взаємозалік
не застосовуються до скороченої проміжної фінансової звітності, за винятком
випадків, коли така інформація є значним оновленням інформації, відображеної
в останньому річному звіті.
Дана поправка повинна застосовуватися ретроспективно.
Поправки до МСБО 19 «Виплати працівникам»
Поправка уточнює, що ставка дисконтування зобов’язань по програмі
винагород по закінченні трудової діяльності визначається на основі ринкової
прибутковості високоякісних корпоративних облігацій. При відсутності розвиненого
ринку високоякісних корпоративних облігацій використовується ринкова дохідність
державних облігацій, виражених в даній валюті. Валюта та умови корпоративних
або державних облігацій повинні відповідати валюті і розрахунковим умовам
зобов’язань по програмі винагород по закінченні трудової діяльності.
Дана поправка повинна застосовуватися перспективно.
Поправки до МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність»
Поправка роз’яснює, що інформація за проміжний період повинна бути
розкрита або в проміжній фінансовій звітності, або включатися з допомогою
перехресного посилання з проміжної фінансової звітності на інший звіт, який
доступний користувачам фінансової звітності на тих же умовах і в ті ж терміни,
що і сама проміжна фінансова. Якщо користувачі фінансової звітності не мають
доступу на тих же умовах і в ті ж терміни до інформації, включеної за допомогою
перехресних посилань, то проміжний фінансовий звіт є неповним. Дана поправка
повинна застосовуватися ретроспективно.
Поправки не впливають на фінансову звітність ПрАТ «СК «Місто».
7) Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності», щодо
ініціативи в сфері розкриття інформації
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» швидше роз’яснюють,
а не значно змінюють, існуючі вимоги до даного МСБО. Поправки роз’яснюють
наступне;
- порядок розкриття інформації у фінансовій звітності та роз’яснюють вимоги
до суттєвості;
- у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід необхідно подавати
окремим рядком частки іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств, які обліковуються за методом участі в капіталі з роздільним поданням
частки в статтях, які будуть чи не будуть згодом некласифіковані до складу
прибутку або збитку;
- окремі статті у звіті про фінансовий стан та звіті про прибутки і збитки та інший
сукупний дохід можуть бути дезагреговані;
- у організації є можливість вибирати порядок подання приміток до фінансової
звітності
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня
2016 року або після цієї дати, при цьому допускається застосування до цієї дати.
Поправки не впливають на фінансову звітність Компанії.
8) Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»,
МСФЗ 12 «Розкриття інформації про частки участі в інших суб’єктах
господарювання» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні
підприємства»
Поправки розглядають питання, які виникли при застосуванні винятків щодо
інвестиційних організацій згідно з МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність»
та роз’яснюють, що виключення з вимоги про подання консолідованої фінансової
звітності застосовується і до материнської організації, яка є дочірньою компанією
інвестиційної організації, якщо інвестиційна організація оцінює свої дочірні компанії
за справедливою вартістю. Крім того, поправки роз’яснюють, що материнська
компанія – інвестиційна організація повинна консолідувати свою дочірню компанію,
якщо та не вважається інвестиційною, але надає материнській компанії допоміжні
послуги.
Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»
передбачає, що якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією,
має частку участі в асоційованій організації або спільному підприємстві, яке є
інвестиційною організацією, то при застосуванні методу дольової участі така
організація може зберегти оцінку за справедливою вартістю, застосовану його
асоційованою організацією або спільним підприємством, що є інвестиційною
організацією, до своїх власних дочірніх організацій.
Ці поправки повинні застосовуватися ретроспективно і вступають в силу для
річних періодів, що починаються 1 січня 2016 року або після цієї дати, при цьому
допускається застосування до цієї дати. Поправки не впливають на фінансову
звітність ПрАТ «СК «Місто».
1.4 Суттєві положення облікової політики
Основа формування облікової політики
Облікова політика - конкретні принципи, основи, домовленості, правила
та практика, застосовані суб’єктом господарювання при складанні та поданні
фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО,
дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну
інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі
політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Інформація про зміни в обліковій політиці
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для
подібних операції, інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або
не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути
доречними.
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ПрАТ «СК «Місто»
Основні принципи облікової політики були послідовно застосовані у звітному
році при підготовці фінансової звітності, змін у звітному році в обліковій політиці
не відбувалось.
Основні засоби
Визнання та оцінка, представлення та розкриття основних засобів здійснюється
у відповідності до вимог МСБО 16 «Основні засоби».
Основним засобом прийнято визнавати актив, якщо очікуваний термін його
корисного використання (експлуатації), установлений згідно законодавства,
більше року (або операційного циклу, якщо він більше року), а первісна вартісна
оцінка якого дорівнює або перевищує 6000 грн.
Для обліку та складання звітності основні засоби поділяються на наступні
класи (групи):
- земельні ділянки;
- будівлі, споруди і передавальні пристрої;
- машини та обладнання (у т.ч. обчислювальна техніка);
- транспорті засоби;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі);
- інші основні засоби;
- інші необоротні матеріальні активи.
Критерії визнання: існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди,
пов’язані з об’єктом, надійдуть в компанію, і собівартість об’єкта може бути
достовірно оцінена.
Методи оцінки основних засобів.
Первісна оцінка об’єктів всіх груп основних засобів здійснюється за
собівартістю, що включає:
ціну придбання (у т.ч. імпортні мита, податки, які не відшкодовуються);
будь-які витрати, які безпосередньо пов’язані з доставкою активу до місця
розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації;
попередньо оцінені витрати на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення
території, зобов’язання за якими компанія бере на себе.
Подальша оцінка основних засобів здійснюється за собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Амортизація за всіма групами основних засобів нараховується із застосуванням
прямолінійного методу.
Нематеріальні активи
Оцінка нематеріальних активів здійснюється згідно МСБО 38 «Нематеріальні
активи» за первісною вартістю.
Нематеріальні активи – немонетарні активи, які не мають фізичної субстанції
та можуть бути ідентифіковані, тобто можуть бути відокремлені або відділені
від компанії або виникають внаслідок договірних або інших юридичних прав
(незалежно від того, чи можуть вони бути відокремлені). Нематеріальні активи
визнаються лише тоді, коли існує ймовірність того, що майбутні економічні вигоди,
що відносяться до активу, надходитимуть компанії та собівартість активу можна
достовірно оцінити.
В момент первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за
собівартістю. Наступна оцінка здійснюється за собівартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Амортизація всіх класів (груп) нематеріальних активів нараховується із
застосуванням прямолінійного методу. Термін корисного використання та метод
амортизації переглядаються один раз на рік.
Запаси
Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у
відповідності до вимог МСБО 2 «Запаси». Згідно облікової політики придбані
запаси зараховуються на баланс за первісною вартістю.
Фінансові активи
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових
інструментів здійснюється у відповідності до вимог
МСБО 32 «Фінансові
інструменти: подання інформації»,
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка», МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові інструменти».
Фінансові активи Компанії класифікуються за наступними видами:
1. Грошові кошти, фінансові інвестиції.
2. Дебіторська заборгованість за розрахунками.
3. Фінансові позики.
4. Інша дебіторська заборгованість.
Фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю яка складається на
момент визнання такого активу.
Початкове визнання і оцінка
ПрАТ «СК «Місто» класифікує свої вкладення в пайові і боргові цінні папери
як: фінансові активи за справедливих вартостей з відображенням переоцінки в
прибутку чи збитках, утримувані до погашення інвестиції, доступні для продажу
фінансові активи, позики та дебіторська заборгованість. Класифікація залежить
від цілей, для яких були придбані фінансові активи. Керівництво приймає рішення
щодо класифікації при початковому визнанні і перевіряє, наскільки класифікація
відповідає дійсності на кожну звітну дату.
Фінансові активи ПрАТ «СК «Місто» включають грошові кошти та іншу
дебіторську заборгованість, інші суми до отримання, фінансові інструменти, що
котуються.
Фінансові активи спочатку визначаються за справедливою вартістю,
збільшеною в разі інвестицій, які не переоцінюються за справедливою вартістю
через прибуток або збиток, на безпосередньо пов’язані з ними витрати по угоді.
Подальша оцінка
Подальша оцінка фінансових активів наступним чином залежить від їх
класифікації:
Фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки в
прибутку чи збитках.
Ця категорія фінансових інструментів включає в себе такі види інструментів:
фінансові активи, призначені для торгівлі і фінансові активи, що після первинного
визнання оцінюються по справедливій вартості з відображенням переоцінки в
прибутку чи збитках. Фінансові активи класифікуються як призначені для торгівлі,
якщо вони придбані з метою продажу в найближчому майбутньому.
Фінансові активи, які переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток
або збиток, враховуються в звіті про фінансовий стан за справедливою вартістю,
а зміни справедливої вартості визначаються в складі доходів від фінансування чи
витрат з фінансування в звіті про сукупний дохід.
Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість є непохідним фінансовим активом та визнається
тільки коли компанія стає стороною контрактних положень. Первісна оцінка
дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю плюс витрати
на операцію, які прямо відносяться до цього фінансового активу. Справедливою
вартістю дебіторської заборгованості є справедлива вартість наданої (отриманої)
компенсації. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою собівартістю, з
урахуванням збитків від зменшення корисності.
Станом на кожну звітну дату компанія оцінює, чи існують об’єктивні свідчення

того, що корисність дебіторської заборгованості зменшилася. Балансова вартість
дебіторської заборгованості зменшується через рахунок резерву під знецінення
з одночасним визнанням збитку за звітний період. Якщо в наступному періоді
величина збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може
бути об’єктивно співвіднесено із подією, що має місце після визнання зменшення
корисності, то раніше визнаний збиток від зменшення корисності сторнується.
Сторнування не повинне призводити до такої балансової вартості, яка перевищує
суму, що її мала б амортизована вартість у разі невизнання зменшення корисності
на дату сторнування. Резерв під знецінення дебіторської заборгованості
визначається розрахунковим методом на підставі історичних даних щодо
дебіторської заборгованості компанії.
Інвестиції, утримувані до погашення
Інвестиції, утримувані до погашення, визнаються, коли компанія стає стороною
за договором щодо таких активів. Первісна оцінка здійснюється за справедливою
вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до цих фінансових
активів. Подальша оцінка здійснюється за амортизованою вартістю з використанням
методу ефективної ставки відсотка. Наприкінці кожного звітного періоду компанія
оцінює, чи існують об’єктивні свідчення того, що корисність інвестицій, утримуваних
до погашення, зменшилася. При наявності об’єктивних свідчень того, що відбувся
збиток від зменшення корисності інвестицій, утримуваних до погашення, величина
збитку визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою
вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за
первісною ефективною ставкою відсотка. Сума втрат від зменшення корисності
за інвестиціями, утримуваними до погашення (інвестиції в боргові цінні папери)
визначається як різниця між їх балансовою вартістю та теперішньою вартістю
попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною
ефективною ставкою відсотка. Ця різниця визнається витратами звітного періоду.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток компанії формуються як сума поточних
податкових витрат, розрахованих на базі оподатковуваного прибутку за правилами
податкового законодавства.
Визнання, оцінка, представлення та розкриття податку на прибуток
здійснюється у відповідності до вимог МСБО 12 «Податки на прибуток».
Податкові активи та зобов’язання з поточного податку на прибуток за поточний
період оцінюються за сумою, передбачуваною до відшкодування від податкових
органів або до сплати податковим органам.
Розрахунок зобов’язань і сплата податку на прибуток здійснюється відповідно
до вимог Податкового кодексу України.
Забезпечення
Забезпечення визнаються коли:
- Компанія має теперішню заборгованість внаслідок минулої події;
- існує ймовірність, що для погашення заборгованості буде необхідним вибуття
ресурсів, які втілюють в собі економічні вигоди;
- суму заборгованості можна достовірно оцінити.
Визнане забезпечення оцінюється за сумою, яка є найкращою оцінкою видатків,
необхідних для погашення теперішньої заборгованості на кінець звітного періоду.
Договори страхування і перестрахування
(а) Класифікація договорів страхування
Договір страхування, підписаний страховиком, класифікується як договір
страхування, тільки якщо відповідно до нього передається істотний страховий
ризик від страхувальника страховику.
Основою класифікації договорів страхування для цілей бухгалтерського обліку
служить сутність прийнятого страхового ризику та загальні ознаки можливого
ризику, за договорами як добровільного так і обов’язкового видів страхування ,а
саме:
- Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів
та багажу (вантажобагажу).
- Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ.
- Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної
відповідальності
власників
наземного
транспорту,
відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника).
- Страхування фінансових ризиків.
- Страхування наземного транспорту (крім залізничного).
- Страхування від нещасних випадків.
- Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу).
- Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я).
- Страхування медичних витрат.
- Страхування на випадок хвороби.
- Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника).
- Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та
сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).
- 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, діяльність яких
може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру.
- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
- Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів
на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
(б) Страхові відшкодування
Страховими відшкодуваннями, понесеними у страховій діяльності, є страхові
відшкодування, що відносяться до звітного періоду, і складаються з виплат,
сплачених у фінансовому році, відповідних видатків з врегулювання збитків
(витрати з врегулювання збитку), а також змін у резервах збитків. Оплачені претензії
скорочуються на суму збитків, що відшкодовуються шляхом перестрахування або
суброгації.
Страхові резерви
Облік страхових резервів компанія здійснює відповідно до вимог Закону
України «Про страхування» №85196-ВР від 07.03.96 р. із змінами та доповненнями,
«Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами
страхування, іншими ніж страхування життя», затвердженого Розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України №3104 від
17.12.04 р. з змінами та доповненнями.
ПрАТ «СК «Місто» створює страхові резерви, щоб відобразити оцінку
зобов’язань, що виникли за договорами страхування. Компанія формує наступні
технічні резерви:
• Резерв незароблених премій;
• Резерв заявлених, але не виплачених збитків;
• Резерв збитків, що виникли але не заявлені.
Частка перестраховиків у технічних резервах розкривається в Звіті про
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фінансовий стан в активах.
Резерви незароблених премій.
Резерв незароблених премій відображає частину підписаних премій,
яка відноситься до періоду ризику, наступного за звітним періодом. Резерв
незароблених премій та частки перестраховиків у резервах незароблених премій
формуються на кінець звітного періоду за методом «Pro rata temporis», виходячи з
кількості днів у році, рівному 365 дням і періоду дії кожного конкретного договору
з застосуванням понижуючого коефіцієнту 0,8.
Обчислена на звітну дату величина резервів незароблених премій, які
включають частку від суми надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну
дату, відображається за кредитом субрахунку 491 «Резерви незароблених премій»
і дебетом субрахунку 495 «Результат зміни резервів незароблених премій».
Зобов’язання по страхуванню
Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, в кожному конкретному випадку,
з урахуванням обставин вимоги, наявної інформації, а також історичних фактів
про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно аналізуються та
оновлюються, коли з’являється нова інформація. Резерви формуються на підставі
інформації, наявної в даний момент.
Концентрації страхового ризику
У сукупності прийнятих страхових ризиків можуть виникати концентрації
ризику, коли конкретну подію або ряд подій можуть зробити значний вплив на
зобов’язання. Такі концентрації можуть виникати з одного договору страхування
або із невеликої кількості пов’язаних договорів і ставитися до обставин, в результаті
яких можуть виникнути істотні зобов’язання.
ПрАТ «СК «Місто» допускає можливість концентрації страхового ризику.
Концентрація страхового ризику формується під впливом різних збігів і
повторюваних подій і спостерігається, головним чином, при страхуванні приватних
осіб. Наприклад, це можливо, якщо при страхуванні від нещасних випадків
страховий випадок виникає одночасно з кількома особами, що уклали договір
страхування з ПрАТ «СК «Місто», або якщо при страхуванні майна щільно
населений регіон піддається впливу одного і того ж зовнішнього фактору.
Крім цього, концентрація ризику можлива в організації або економічній зоні
внаслідок прийняття у страхування множинних ризиків. Обов’язковою умовою
при страхуванні множинних ризиків є аналіз фінансового стану та продуктивності
організації, оцінка теперішніх та прогнозованих фінансових зобов’язань, а також
оцінка інших зобов’язань, які підприємство в змозі покрити внаслідок концентрації
ризику. ПрАТ «СК «Місто» розробляє план дій, яким вона може керуватися при
виникненні страхового випадку. При оцінці фінансових ризиків розглядаються
тенденції економічного зростання та фактори, що впливають на розвиток
економічної зони.
Перестрахування
В ході свого бізнесу ПрАТ «СК «Місто» передає ризики в перестрахування з
метою зменшення потенційного нетто-збитку за допомогою диверсифікації своїх
ризиків. Активи, зобов’язання та доходи і витрати, що виникають від переданих
у перестрахування договорів страхування, представлені окремо від пов’язаних
активів, зобов’язань, доходів і витрат від пов’язаних договорів страхування,
оскільки договори перестрахування не звільняють Компанію від виконання своїх
прямих зобов’язань перед утримувачами полісів.
Перестрахувальні премії по переданому перестрахуванню визнаються
як витрати на основі відповідності визнання премій по пов’язаним договорам
страхування. В ході звичайного страхового бізнесу, перестрахувальні
премії відображаються як витрати того періоду, протягом якого надається
перестрахувальне покриття на основі очікуваного характеру перестрахованих
ризиків. Невитрачена частина переданої перестрахувальної премії включається в
активи за договорами перестрахування.
Суми, визнані як активи за договорами перестрахування, вимірюються
на основі, яка відповідає вимірюванню резервів, створених за договорами
страхування.
Активи за договорами перестрахування включають суми, які підлягають
поверненню від перестрахувальних компаній у відношенні виплачених страхових
відшкодувань. Вони класифікуються як дебіторська заборгованість і включаються
в рамках дебіторської заборгованості по страхуванню та іншої дебіторської
заборгованості в Звіті про фінансовий стан (Баланс).
ПрАТ «СК «Місто» перестраховує частину своїх ризиків, щоб контролювати
свою збитковість і захистити ресурси.
Страхові премії
Валові премії підписані складаються з усіх сум премій за страховими
контрактами та є мірою продажів. Валові премії, підписані за страховими
контрактами, включають валову суму до сплати власником страхового полісу
за контрактом, а також премії за весь період ризику, покритого контрактом, який
укладений протягом облікового періоду, незалежно від того, чи підлягають вони
сплаті у повному обсязі в цьому обліковому періоді. Валові премії підписані
визнаються з дати, з якої страхове покриття за страховим контрактом набуває
чинності. Премії за страховими контрактами визнаються у складі доходу протягом
строку дії контракту пропорційно сумі забезпеченого страхового покриття. Частка
премій, підписаних за чинними контрактами, яка відноситься до ризику, що не
сплинув станом на кінець звітного періоду, відноситься на майбутні періоди та
обліковується як резерв незароблених премій.
Премії, передані у перестрахування включають усі премії, які сплачені
або підлягають сплаті за договорами вихідного перестрахування, укладеними
компанією. Премії, передані у перестрахування, та частка перестраховиків
у страхових резервах визнаються та у подальшому оцінюються узгоджено із
сумами, пов’язаними з перестрахованими страховими контрактами, відповідно до
умов кожного договору перестрахування. Премії до сплати за короткостроковими
страховими контрактами обліковуються як премії перестрахування, передані
на дату виникнення відповідальності з перестрахування, і включають загальну
суму премій до сплати за весь період покриття, забезпеченого договором
перестрахування, який набув чинності в обліковому періоді. Премії, передані у
перестрахування, визнаються у складі витрат пропорційно тому, як скорочується
період перестрахованих ризиків.
1.5 Основні облікові судження, оцінні значення і допущення
Облікові судження та оцінки
Фінансова звітність підготовлена відповідно до оцінок і припущень, які
впливають на застосування принципів бухгалтерського обліку і відповідні
суми доходів і витрат, активів і зобов’язань і розкриття інформації про умовні
зобов’язання. Оцінки і припущення ґрунтуються на основі принципу історичної
вартості, за винятком будівель, основних засобів та інвестиційної власності, які
відображені за історичною первісною вартістю.
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події
або умови, керівництво компанії застосовує судження під час розроблення та
застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб
користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні,

що фінансова звітність:
• подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та
грошові потоки Компанії;
• відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише
юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
• є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань,
доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво ПрАТ «СК «Місто» враховує
найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують
стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення
стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією
мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Оцінки і допущення переглядаються на постійній основі. Зміни в попередніх
оцінках визнаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо оцінка
впливає тільки на цей період, або в періоді перегляду та майбутніх періодах, якщо
зміна впливає на сьогодення, а також майбутні періоди.
Функціональна валюта та валюта подання
Функціональною валютою є українська гривня («грн.»). Угоди в валютах,
відмінних від функціональної валюти вважаються операціями з іноземною
валютою відповідно до МСФЗ 21 «Вплив змін валютних курсів». Компанія не має
укладених угод , в іншій валюті , ніж українська гривня.
1.6 Розкриття інформації, щодо використання справедливої вартості
1.6.1 Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання
оцінок за справедливою вартістю
ПрАТ «СК «Місто» здійснює виключно безперервні оцінки справедливої
вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та
МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів
та зобов’язань,
оцінених за
справедливою
вартістю

Методики оцінювання

Первісна та подальша
оцінка грошових коштів та
їх еквівалентів здійснюється
за справедливою вартістю,
яка дорівнює їх номінальній
вартості
Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його
справедливою вартістю,
Депозити (крім
яка зазвичай дорівнює його
депозитів до
номінальній вартості. Подальша
запитання)
оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за
справедливою вартістю
очікуваних грошових потоків
Грошові
кошти та їх
еквіваленти

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)

Вихідні дані

Ринковий Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтування
грошових
потоків)

Ставки за
депозитами,
ефективні ставки
за депозитними
договорами

Офіційні біржові
Первісна оцінка боргових
курси організаторів
цінних паперів як фінансових
торгів на дату
активів здійснюється за
оцінки, котирування
справедливою
вартістю,
яка
Боргові цінні
аналогічних
зазвичай дорівнює ціні операції, Ринковий,
папери
боргових
в ході якої був отриманий актив. дохідний
цінних
паперів,
Подальша оцінка боргових
дисконтовані
цінних паперів здійснюється за
потоки
грошових
справедливою вартістю.
коштів
Офіційні біржові
курси організаторів
Первісна оцінка інструментів
торгів на дату
капіталу здійснюється за їх
оцінки, за
справедливою вартістю, яка
відсутності
зазвичай дорівнює ціні операції, Ринковий,
визначеного
Інструменти
в ході якої був отриманий актив. витратний
біржового курсу
капіталу
Подальша оцінка інструментів
на дату оцінки,
капіталу здійснюється за
використовується
справедливою вартістю на дату
остання балансова
оцінки.
вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Первісна оцінка інвестиційної
нерухомості здійснюється за
Ціни на ринку
Інвестиційна
собівартістю. Подальша оцінка Ринковий,
нерухомості, дані
дохідний, оцінки
нерухомість
інвестиційної нерухомості
професійних
здійснюється за справедливою витратний
оцінювачів
вартістю на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка
дебіторської заборгованості
Контрактні умови,
здійснюється за справедливою
ймовірність
Дебіторська
вартістю, яка дорівнює
Дохідний
погашення,
заборгованість
вартості погашення, тобто
очікувані
вхідні
сумі очікуваних контрактних
грошові
потоки
грошових потоків на дату
оцінки.
Контрактні умови,
Первісна та подальша
ймовірність
Поточні
оцінка поточних зобов’язань Витратний
погашення,
зобов’язання
здійснюється за вартістю
очікувані
вихідні
погашення
грошові потоки
1.7 Рекласифікації у фінансовій звітності за звітний рік у порівнянні з
фінансовою звітністю попереднього року та виправлення помилок.
ПрАТ «СК «Місто» у звітному періоді рекласифікацій у фінансовій звітності за
звітний рік та вправлення помилок не здійснювалось.
1.8 Розкриття інформації, що підтверджує статті, подані у звітності
НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
1.8.1. Нематеріальні активи
тис.грн.
Нематеріальні активи
Первісна вартість на початок року

31.12.2017
302,2

31.12.2016
302,2
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154,9
147,3

Придбання нематеріальних активів
Накопичена амортизація нематеріальних активів
Балансова вартість нематеріальних активів

124,9
177,3

До складу нематеріальних активів ПрАТ «СК «Місто» віднесено ліцензії
на право здійснення страхової діяльності та комп’ютерні програми, облік
здійснюється за прямолінійним методом.

Інші основні
засоби

Разом

2 432,6

120,1

95,3

-

2 648,0

1504,5

37,5

5,5

Транспортні
засоби

Інструменти
прилади та
інвентар

На 31.12.2016
Введено в
експлуатацію
Коригування
у зв’язку з
реєстрацією
права
власності
Виведено з
експлуатації
На 31.12.2017

Комп’ютерна
та офісна
техніка

Первісна
вартість

Нежитлові
будівлі

1.8.2. Основні засоби
Первісна вартість основних засобів станом на 31.12.2017 року та станом на
31.12.2016 року представлена наступним чином:
тис.грн.

1547,5

-1 556,7

2 380,4

-1 556,7
2,3

1,8

4,1

155,3

99,0

-

2634,7

На 31.12.2016
Нарахування
зносу
Вибуття зносу
На 31.12.2017

84,0

76,6

199,4

13,0

11,4

160,8

175,2

2,3
94,7

1,8
86,2

4,1
356,1

Інструменти
прилади та
інвентар

38,8
136,4

Транспортні
засоби

Комп’ютерна
та офісна
техніка

Накопичений
знос

Нежитлові
будівлі

Накопичений знос основних засобів станом на 31.12.2017 року, та станом на
31.12.2016 року представлено наступним чином:
тис.грн.
Інші
основні
засоби

Разом

Інші
необоротні
матеріальні
активи

36,1
60,6

Транспортні
засоби

2393,8
2205,2

Інструменти
прилади та
інвентар

На 31.12.2016
На 31.12.2017

Комп’ютерна
та офісна
техніка

Залишкова
вартість

Нежитлові
будівлі

Чиста балансова вартість основних засобів станом на 31.12.2017 року та
станом на 31.12.2016 року представлена наступним чином:
тис.грн.

Разом

18,7
12,8

38,8
63,7

2448,6
2278,6

Компанія не має основних засобів, що тимчасово не використовуються
(консервація, реконструкція тощо).
ПрАТ «СК «Місто» не має основних засобів, вилучених з експлуатації на продаж.
Компанія не має збільшення або зменшення вартості основних засобів протягом
звітного періоду, які виникають у результаті переоцінок, а також у результаті збитків
від зменшення корисності, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному
капіталі.
1.8.3. Довгострокові фінансові інвестиції.
Найбільшу питому вагу в складі необоротних активів ПрАТ «СК «Місто» склали
довгострокові фінансові інвестиції в ТОВ «Поділля – Асистанс», засновником та
єдиним власником якого є ПрАТ «СК Місто». Протягом 2017 року Компанією було
поповнено статутний капітал ТОВ «Поділля-Асистанс» на суму 715,8 тис. грн.
(несплаченим залишається 437,1 тис. грн.), відповідно на 31.12.2017 фінансові
інвестиції становлять 47562,9 тис. грн. (на 31.12.2016 року – 46 847,1 тис. грн.), які
обліковуються за методом участі в капіталі.
Справедлива вартість даних інвестицій станом на 31.12.2017 року становить
46 863,3 тис. грн. (на 31.12.2016 року – 46801,8 тис. грн. Збитки ТОВ «ПоділляАсистанс» за 2017 рік складають 654,3 тис. грн. Вказана сума збитків відображена
в звітах ПрАТ «СК «Місто» та консолідованій звітності шляхом зменшення
довгострокових фінансових інвестицій.
ОБОРОТНІ АТИВИ
1.8.4. Запаси
Запаси ПрАТ «СК «Місто» за даними обліку та звітності станом на 31.12..2017
року та на 31.12.2016 року складають 1,3 тис грн.
1.8.5. Фінансові активи
Фінансові активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти
Частка перестраховика в страхових резервах в.т.ч.
(резерв незароблених премій)
Всього:

тис.грн.
31.12.2017

31.12.2016

491,6

298,5

344,1
5617,2

691,9
438,7
4 058,5

263,5

229,3

6716,4

5716,9

1.8.5.1. Поточні фінансові інвестиції
Поточні фінансові інвестиції
Акції ПАТ "Завод Радар" код 23027906 ISIN
UA4000177448

тис.грн.
31.12.2017

31.12.2016

88,7

88,7

Акції ПАТ "ЗНВКІФ "Капітал Інвест" 35918704
Акції ПАТ "ЗНВКІФ "СЕРТЕЗА" 37500377
Акції ПАТ "ЗНВКІФ"Юніон Капітал" 36137530
Акції ПАТ "ФК "Будфінконсалтинг"
Інвест.сертифікати іменні прості ТОВ КУА
"Кредитпромкапітал" 33831868
Усього поточні фінансові інвестиції
Резерв сумнівних боргів
Усього поточні фінансові інвестиції за
справедливою вартістю

118,6
118,6
118,7
438,7

118,6
118,6
118,7
438,7

92,5

92,5

975,8
(975,8)

975,8
(537,1)

0

438,7

Облік поточних фінансових інвестицій
ведеться по історичній вартості
(собівартості) без врахування переоцінки вартості акцій до їх справедливої
вартості. Компанією станом на 31.12.2017р. визнано резерв на
знецінення вартості поточних фінансових інвестицій в сумі 975,8 тис. грн.,
чиста вартість фінансових інвестицій станом на 31.12.2017р. складає 0 тис. грн.
У звітному 2017 році було сформовано резерв сумнівних боргів на суму 438,7 тис.
грн. (акції ПАТ «ФК «Будінколсалдінг» були заблоковані згідно інформації , наданої
ТОВ «І-НВЕСТ» , інд. код 36473568) ,виписка станом на 28.12.2017 р. про стан
рахунку в цінних паперах №1911 від 02.01.2018 р.
1.8.5.2.Поточна торговельна та інша дебіторська заборгованість
Поточна торговельна та інша дебіторська
заборгованість
Дебіторська заборгованість
Резерв по сумнівних боргах
Дебіторська заборгованість, нетто
Інша дебіторська заборгованість
Всього:

тис.грн.

31.12.2017

31.12.2016

504,8
-13,2
491,6
344,1
835,7

311,7
-13,2
298,5
691,9
990,4

Залишки поточної дебіторської заборгованості на кінець року в балансі
відображені за їх справедливою вартістю, за вирахуванням резерву сумнівної
заборгованості. Резерв на знецінення дебіторської заборгованості визнається за
наявності об’єктивного свідчення того, що Компанія не зможе отримати всі суми
заборгованості у встановлені договорами терміни. Непрострочена дебіторська
заборгованість за укладеними договорами страхування та перестрахування –
491,6 тис. грн., дебіторська заборгованість за страховими платежами, відображена
в рядку 1125 Форми №1 Балансу (Звіту про фінансовий стан). є непростроченою.
Вищезазначена дебіторська заборгованість виникла за укладеними договорами
страхування, строк оплати за якими не настав.
Договір страхування є двостороннім, оплатним, строковим, консенсуальним.
Істотними умовами договору страхування відповідно до ст. 982 Цивільного кодексу
України є: предмет договору; страховий випадок; розмір грошової суми, в межах
якої страховик зобов’язаний провести виплату у разі настання страхового випадку
(страхова сума); розмір страхового платежу і строки його сплати. строк договору;
інші умови, визначені актами цивільного законодавства.
Перед укладення договору страхування страховик та страхувальник узгоджують
всі істотні умову Договору страхування, в тому числі розмір страхових платежів
та порядок їх сплати, а також строк дії договору. Страховий платіж сплачується
Страхувальником одноразово при укладенні договору страхування, якщо інше не
обумовлено договором страхування. В частині укладених договорів страхування
передбачена можливість сплати страхувальником страхового платежу декількома
частинами. При цьому строки сплати першої і кожної наступної частини страхового
платежу зазначаються у договорі страхування.
В деяких випадках, страхувальники бажають укласти договір страхування та
сплатити страховий платіж заздалегідь, у зв’язку з цим в частині договорів дата
початку дії договору страхування відмінна від дати укладення та дати сплати
платежу. При цьому конкретні строки дії договору зазначаються у договорі
страхування.
Інша дебіторська заборгованість, рядок 1155 Форми №1 Балансу (Звіту про
фінансовий стан), це заборгованість, яка в значній мірі виникла в результаті
заборгованості перестраховиків по страховим відшкодуванням.
1.8.5.3. Грошові кошти
Грошові кошти

тис.грн.
31.12.2017
4 051,3
1 565,9
1 792,9
0
0
-230
5 617,2

31.12.2016
2 835,0
1 451,3
1 681,3
0
2,2
-230,0
4 058,5

Грошові кошти в банку на поточних рахунках
Публічне акціонерне товариство «УкрСиббанк»
(uaAAA)
Публічне акціонерне тов. Акціонерний банк
«УКРГАЗБАНК»(uaAA+)
Публічне акціонерне товариство «Універсал банк»
(uaAA)
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк
«ПриватБанк»(uaAA)
Акціонерне товариство «Ощадбанк» (uaAA)
Публічне акціонерне товариство «Український
капітал» (uaA)
Публічне акціонерне тов. «АК Промисловоінвестиційний банк»(uaAA+)
Всього:

31.12.2017

31.12.2016

838,9

563,4

17,3

18,5

35,3

9,7

49,8

0,1

1 565,9

1451,3

Депозити
Публічне акціонерне товариство Комерційний банк
«ПриватБанк» (uaAA)
Публічне акціонерне тов. Акціонерний банк
«УКРГАЗБАНК» (uaAA+)
Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк
«Укрінбанк»
Публічне акціонерне товариство «Укрсоцбанк»

31.12.2017

31.12.2016

Депозити
Грошові кошти в банку
в т.ч. в національній валюті
Каса
Грошові кошти в дорозі
Нарахований резерв
Всього:

тис.грн

621,8
2,8
859,6

тис.грн.
700,0
700,0

700,0

230,0

230,0
700,0

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№8/2018

11

ПрАТ «СК «Місто»
Публічне акціонерне тов. «Державний ощадний
банк Україна» (uaAA)
Акціонерне товариство «Укрексімбанк» (ua AA)
Публічне акціонерне товариство «Універсал банк»
(uaAA)
Разом
Нараховано резерв сумнівних боргів :Публічне
акціонерне товариство «Укрінбанк»
Всього депозитів:

700,0

500,0

700,0

700,0

1251,3

5,0

Фінансові зобов’язання

4 281,3

2 835,0

-230,0

-230,0

4051,3

2 605,0

Поточна кредиторська заборгованість за товари,
роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з бюджетом
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з зі страхування
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за страховою
діяльністю
Всього:

1.8.5.4. Частки пересстраховика
Частка перестраховика в страхових резервах
( резерв незароблених премій)
Страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ
Страхування відповідальності перед третіми
особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)
Страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
Страхування цивільної відповідальності
автовласників
Всього:

тис.грн.
31.12.2017

31.12.2016

12,0

8,8

31,8

30,3

9,5

8,8

187,5

155,7

22,7

25,7

263,5

229,3

Станом на 31.12.2017 р. резерви незароблених премій та частки
перестраховиків у резервах незароблених премій, визначені згідно ст. 31 Закону
України «Про страхування», сформовано повністю.
Формування резерву незароблених премій здійснюється методом 1/365, що
відповідає вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти».
ДОВГОСТРОКОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
1.8.6. Довгострокові забезпечення
Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо резервів,
умовних зобов’язань і умовних активів здійснюються відповідно до вимог МСБО
37 «Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи», МСБО 19 «Виплати
працівникам».
ПрАТ «СК «Місто»
станом на 31.12.2017 року нарахований
резерв
невикористаних відпусток на суму 183,7 тис грн.(фонд оплати праці для
розрахунку резерву складає 150,6 тис. грн. , кількість працівників -32 чоловіки ,
ЄСВ (22%) -33,1 тис. грн. , кількість днів невикористаної відпустки 311, резерв
відпусток – 183,7), (на 31.12.2016 року – 115,1 тис. грн.).
1.8.7. Страхові резерви
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен
на кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань,
використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за
страховими контрактами.
Актуарні розрахунки здійснював актуарій Луць Анастасія Олександрівна,
Свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх №01024 від 10.01.2017р. (безстроково)
тис.грн.
Резерви збитків
Резерв заявлених, але неурегульованих
Резерв збитків, що відбулися, але незаявлені
Усього резервів збитків
Резерв незароблених премій
Всього страхових резервів

31.12.2017
115,1
1320,0
1435,1
3891,9
5327,0

31.12.2016
441,9
0
441,9
3170,4
3612,3
тис.грн.

Страхові резерви незароблених премій
Медичне страхування (безперервне страхування
здоров’я)
Страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
Страхування медичних витрат
Особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті
Страхування від нещасних випадків
Страхування на випадок хвороби
Страхування відповідальності перед третіми
особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)
Страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ
Страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування фінансових ризиків
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового знищення або
пошкодження
Страхування небезпечних вантажів
Страхування цивільної відповідальності
автовласників
Страхування небезпечних об'єктів
Всього:

1.8.8. Поточні зобов’язання і забезпечення

31.12.2017

31.12.2016

1 279,7

1 047,8

945,7

773,2

447,2

482,2

37,7

38,8

535,4
58,6

253,0
30,6

216,0

126,6

100,6

144,2

100,3

143,9

0,5
54,8

0,5
30,1

64,0

31,7

0,8

0,9

43,9

37,7

6,7
3 891,9

29,2
3 170,4

тис.грн.
Станом на
31.12.2017

Станом на
31.12.2016

1 678,6

2004,0

1043,5

607,0

16,8

11,1

61,0

44,8

191,3

161,9

2 991,2

2 828,8

ДОХОДИ І ВИТРАТИ
Облік доходів та витрат здійснюється згідно принципів нарахування та
відповідності згідно вимог МСФЗ.
Доходи та витрати ПрАТ «СК «Місто» в порівняльних показниках складають:
тис.грн.
Фінансовий результат
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані в перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Інші фінансові доходи
Інші витрати
Втрати від участі в капіталі
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Чистий прибуток

2017р.

2016 р.

22587,2
24241,1
( 966,6)
(721,5)

15 096,6
17 232,0
(934,2)
(1311,5)

( 34,2)

(110,3)

( 208,4)

(106,3)

(10866,3)
(993,2)
465,7
(7128,3)
(1807,7)
( 449,7)
517,2

(8 509,6)
(224,8)
382,4
(6536,1)
(1134,3)
(356,6)
2282,1

654,3
1029,0
433,2

598,9
375,1

Сукупний дохід ПрАТ «СК «Місто» складає:
за 2017 р. – 433,2 тис. грн., за 2016 р. – 375,1 тис. грн.
1.8.9. Чисті зароблені премії
Вид страхових премій
Медичне страхування (безперервне страхування
здоров’я)
Страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
Страхування медичних витрат
Особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті
Страхування від нещасних випадків
Страхування на випадок хвороби
Страхування відповідальності перед третіми
особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)
Страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ
Страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування фінансових ризиків
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення, випадкового знищення або
пошкодження
Страхування небезпечних вантажів
Страхування цивільної відповідальності
автовласників
Страхування небезпечних об'єктів
Страхування працівників відомчої (крім тих,
які працюють в установах і організаціях, що
фінансуються з Держбюджету ) та сільської
пожежної охорони і членів добровільних пожежних
дружин
Всього:

тис.грн.
2017 р.

2016 р.

12 511,2

10 380,7

1 691,5

1 546,3

1 520,6

1 178,1

339,2

335,4

966,9
548,3

306,2
294,3

415,4

135,8

1380,2

296,5

1382,4

265,9

1531,9
0

181,2
0,2

95,3

70,9

18,6

17,7

64,1

30,9

34,4

21,1

87,2

34,8

22587,2

15 096,6

2017 р.

2016 р.

25,8

38,0

189,6

202,6

1.8.10. Премії, передані в перестрахування
Вид премій
Страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ
Страхування відповідальності перед третіми
особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)

тис.грн.

12

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

№8/2018

ПрАТ «СК «Місто»
Страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу)
Страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
Страхування цивільної відповідальності
автовласників
Всього:

21,9

23,8

557,2

481,4

172,1

188,4

966,6

934,2

1.8.11. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Складові собівартості
Послуги сторонніх організацій
Всього:

2017 р.
208,4
208,4

1.8.12. Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Збитки за видами страхових виплат
Медичне страхування (безперервне страхування
здоров’я)
Страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
Страхування медичних витрат
Страхування цивільної відповідальності
автовласників
Страхування відповідальності перед третіми
особами (крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників
водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)
Страхування від нещасних випадків
Страхування на випадок хвороби
Страхування майна (крім залізничного, наземного,
повітряного, водного транспорту (морського
внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу)
Особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті
Всього:

2016 р.

9181,3

7 431,6

637,2

652,9

279,0

64,5

6,0

162,4

300,2

89,3

136,0
9,3

26,9
51,8

6,2

12,9

311,1

17,3

10 866,3

8 509,6

2017 р.

2016 р.

235,4

212,9

203,0

102,6

27,0

65,4

0,2

1,5

0,1
465,7

382,4

2017 р.
3 037,0
190,9
3 787,6
22,9
89,9
7 128,3

2016 р.
1 998,6
85,4
4356,4
25,7
70,0
6 536,1,0

2017р.
1455,1
5,1
347,5
1 807,7

2016 р.
982,6
30,0
121,7
1 134,3

тис.грн.

1.8.14. Адміністративні витрати
Складові адміністративних витрати
Витрати на утримання персоналу
Амортизація
Послуги сторонніх організацій
Витрати на розрахунково-касове обслуговування
Інші витрати
Всього:

тис.грн.

1.8.15. Витрат на збут
Складові витрат на збут
Послуги агентів
Рекламні послуги
Інші витрати
Всього:

тис.грн.

1.8.16. Інші операційні витрати
Складові інших операційних витрат
Знецінення дебіторської заборгованості
Курсові різниці
Штрафи і пені
Інші операційні витрати
Всього:

тис.грн.
2017 р.
438,7
2,2
8,8
449,7

1.8.17. Інші фінансові доходи
Складові інших фінансових доходів
Відсотки отримані
Всього:

2016 р.
181,3
1,4
173,9
356,6
тис.грн.

2017 р.
517,2
517,2

1.8.18. Податок на прибуток
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Нарахований податок на прибуток
Всього:

тис.грн.

2017 р.

1.8.13 Інші операційні доходи
Складові інших операційних доходів
Частки страхових відшкодувань, компенсовані
перестраховиками
Дохід від надання послуг для інших страховиків
(сума агентських винагород)
Регреси (суми, що отримуються в результаті
переданого страхувальником права вимоги до
особи, відповідальної за заподіяні збитки)
Дохід від списання кредиторської заборгованості
Утримані витрати на ведення справи
Інші витрати
Всього:

тис.грн.

2016 р.
106,3
106,3

2016 р.
2 282,1
2 282,1
тис.грн.

2017 р.
1029,0
1029,0

2016 р.
598,9
598,9

8.19. Звіт про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів за 2017 рік складено за вимогами МСБО 7 «Звіт
про рух грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким у звіті відображається
рух грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової)
діяльності.
До руху коштів від операційної діяльності відносяться операції по надходженню
страхових премій та витрачання грошових коштів на оплату зобов’язань за
страховими контрактами.
До руху коштів від інвестиційної діяльності відносяться рух коштів по
розміщенню грошових коштів на депозитних рахунках в установах банків та
інвестування в ТОВ «Поділля -Асистанс» - підприємство власником якого є ПрАТ
«СК «Місто».
До руху коштів від фінансової діяльності відносяться операції по залученню та
поверненню запозичених коштів, а також операції з власним капіталом.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за звітний рік
становить – 1 826,4 тис. грн. (надходження) (попередній рік – 1 908,9 тис. грн.
(надходження)).
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності за звітний рік становить 267,7
тис. грн. (видаток) (попередній рік – 32154,0 тис. грн. (видаток)).
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності за звітний рік
відсутній, (за попередній рік складає 32000,0 тис. грн. (надходження власного
капіталу)).
Результатом чистого руху коштів від діяльності ПрАТ «СК «Місто» за звітний
рік є надходження грошових коштів в сумі – 1 558,7 тис. грн..
Детальна розшифровка звіту про рух грошових коштів за 2017 рік:
Надходження від страхових премій - В статті «Надходження від страхових
премій» компанія відображає сплачені грошові кошти покупцями за страхові
послуги 26 915,8 тис. грн. за звітний період.
Інші надходження - В статті «Інші надходження» Компанія відображає отримані
грошові кошти за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний збиток,
за надання послуг іншим страховикам, за страхові виплат, належні до сплати
перестраховиками – 297,3 тис. грн.
Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг) - В статті «Витрачання на
оплату товарів (робіт, послуг)» компанія відображає сплачені грошові кошти
постачальникам за послуги, товарно-матеріальні цінності, роботи, необхідні для
забезпечення діяльності компанії – 9 271,9 тис. грн.
Витрачання на оплату праці
- В статті «Витрачання на оплату праці»
компанія зазначає фактично виплачені грошові кошти на оплату праці працівників
– 2004,9 тис. грн.
Витрачання відрахувань на соціальні заходи - В статті «Витрачання на оплату
відрахувань на соціальні заходи» відображається фактично сплачений єдиний
соціальний внесок – 545,7 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток - В статті «Витрачання
на оплату зобов’язань з податку на прибуток», фактично направлені грошові кошти
на оплату податку на прибуток – 598,5 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів - В статті
«Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів» зазначаються
фактично направлені грошові кошти на оплату податку з доходів фізичних осіб,
військового збору та інших податків та обов’язкових платежів – 485,1 тис. грн.
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами – В статті
«Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами» зазначаються
фактично направлені грошові кошти на оплату страхового відшкодування, частки
страхових платежів належних перестраховикам та агентська винагорода – 11 874,6
тис. грн.
Інші витрачання – В статті «Інші витрачання» зазначаються фактично
направлені частки грошових коштів при розторгненні договорів– 606,0 тис. грн.
Надходження від отриманих відсотків – В статті «Надходження від отриманих
відсотків» компанія відображає отримані грошові кошти від розміщення коштів на
депозитних рахунках в банках – 517,2 тис. грн.
Витрачання на придбання фінансових інвестицій – В статті «Інші платежі»
зазначаються фактично направлені грошові кошти на поповнення статутного
капіталу ТОВ «Поділля-Асистанс» та витрат на придбання необоротних активів
– 784,9 тис. грн.
1.8.20. Власний капітал
Власний капітал Компанії станом на 31.12.2017 року складає 47 505,0 тис. грн.
Структура власного капіталу Компанії в динаміці має наступний вигляд:
тис.грн.
Складові власного капіталу
Акціонерний капітал
Резервний капітал
Додатковий капітал
Нерозподілений прибуток
(непокритий збиток)
Усього

На
На
31.12.2017 р. 31.12.2016 р.
46 000
46 000
37,7
19
1 517,8
8,8
173,9
1 467,3
1 052,8
47 505,0
48 589,7

В Звіті про власний капітал компанія відображає рух власного капіталу в
розрізі складових капіталу, визнаного відповідно до МСФЗ.
У графі 3 Звіту про власний капітал, відображено розмір зареєстрованого
капіталу, що відповідає установчим документам. Протягом звітного періоду змін
не відбувалося.
У графі 5 відображається розмір Додаткового капіталу. У звітному періоді
відбулося коригування у зв’язку з реєстрацією права власності на нерухоме майно.
У графі 6 відображено розмір Резервного капіталу що формується за рахунок
прибутку компанії – 37,7 тис. грн.
У графі 7 у рядку 4100 відображено фінансовий результат діяльності
визначений у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності станом на 31.12.2017 року прибуток за 2017 рік складає 433,2 тис. грн.
1.8.21. Операції з пов’язаними сторонами
Протягом звітного року управлінському персоналу ПрАТ «СК «Місто»
нараховувалась і виплачувалась заробітна плата відповідно до встановленої
системи оплати праці.
У звітному 2017 році страховою компанією здійснено виплат пов’язаним
особам, а саме: ТОВ «Поділля-Асистанс», єдиним власником та засновником
якого є ПрАТ «СК «Місто», на суму 200,8 тис. грн., та отримано ПрАТ «СК «Місто»
послуг від ТОВ «Поділля-Асистанс» на суму - 366,3 тис. грн. Зазначені послуги
надавались на звичайних комерційних умовах, вартість послуг є економічнообґрунтованою, якість наданих послуг повністю відповідала вимогам замовника.
Умовні активи, зобов’язання та невизнані конкретні зобов’язання
Протягом 2017 року в судовому провадженні Вінницького міського суду
Вінницької області знаходились дві справи:
Справа № 127/4286/17 за позовом Павловського Ю.І., предмет спору стягнення
страхового відшкодування внаслідок страхового випадку.
Сума позову 4 302,00 грн.
Позов залишено без розгляду.
Справа № 127/402/17-ц за позовом Зімаковської О.А., за участю другого
відповідача КП «ВТК» предмет спору відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок
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ПрАТ «СК «Місто»
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

дорожньо-транспортної пригоди.
Сума позову 5 562,80 грн.
Позов задоволено. Вирішено стягнути з: ПрАТ «СК «Місто» моральної шкоди
5 000,00 грн., 275,00 грн. судового збору;
КП «ВТК» 562,80 грн. витрат на проведення експертизи, 551,20 грн. судового
збору.

щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО»
за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2017 року

1.8.22. Сегменти
ПрАТ «СК «Місто» через свої особливості займається одним видом діяльності.
В зв’язку з цим, господарсько-галузеві сегменти не виділені. Господарська
діяльність здійснюється лише на території України , в зв’язку з цим, географічні
сегменти не виділяються.
1.8.23. Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань
Компанія сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів
під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними
податковими органами за період, що визначений законодавчо.
1.9. Управлiння капiталом
Управлiння капiталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цiлей:
дотримання вимог до капiталу, встановлених регулятором, забезпечення здатностi
страхової компанії функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства. ПрАТ
«СК «Місто» вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється,
дорiвнює сумi капiталу, показаного в балансi.
За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанія аналiзує наявну суму
власного
капiталу i може її коригувати шляхом виплати дивiдендiв акцiонерам,
повернення капiталу акцiонерам або емiсiї нових акцiй.
На Компанію поширюються зовнiшнi вимоги до капiталу. Основнi зовнiшнi
вимоги до капiталу – це мiнiмальна сума акцiонерного капiталу, а також ряд
нормативiв платоспроможностi.
Компанія дотримувалася всiх зовнiшнiх вимог до капiталу протягом звітного
періоду.
1.10. Управлiння фiнансовими i страховими ризиками
Відповідно до Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 484 «Про затвердження Вимог
щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття
інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів»
від 13.02.14 р., Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 295 «Про затвердження Вимог
до організації і функціонування системи управління ризиками у страховика» від
04.02.14 р., з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків,
зменшення вразливості до них, в ПрАТ «СК «Місто» розроблено та затверджено
Стратегію управління ризиками, а також призначено відповідального працівника,
що виконує функцію оцінки ризиків (протокол засідання наглядової ради ПрАТ «СК
«Місто» № 46/1 від 08.04.14 р.)
Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, виконує свої функціональні
обов’язки згідно з Положенням та іншими внутрішніми документами ПрАТ СК
«Місто», зокрема, інструкцією працівника, відповідального за оцінку ризиків, що
містить детальний перелік його обов’язків.
Для покращення роботи з управління ризиками та визначення кількісних
характеристик ризиків, компанія може залучати на договірній основі (аутсорсинг)
зовнішні організації, що займаються актуарними розрахунками. Передання на
договірній основі будь-яких операційних функцій або видів діяльності компанії
до зовнішніх організацій не повинно перешкоджати дотримуватися системи
управління ризиками, вимог чинного законодавства щодо управління ризиками та
не повинно збільшувати операційний ризик.
Для реалізації управління ризиками також розроблені та затверджені модулі
розрахунку кількісних характеристик ризиків.
Працівник, відповідальний за оцінку ризиків, виконує свої функціональні
обов’язки згідно з Положенням та іншими внутрішніми документами ПрАТ «СК
«Місто», зокрема, інструкцією працівника, відповідального за оцінку ризиків, що
містить детальний перелік його обов’язків.
Для покращення роботи з управління ризиками та визначення кількісних
характеристик ризиків, Компанія може залучати на договірній основі (аутсорсинг)
зовнішні організації, що займаються актуарними розрахунками. Передання на
договірній основі будь-яких операційних функцій або видів діяльності ПрАТ «СК
«Місто» до зовнішніх організацій не повинно перешкоджати дотримуватися
системи управління ризиками, вимог чинного законодавства щодо управління
ризиками та не повинно збільшувати операційний ризик.
Компанія вивчає такі ризики: андеррайтинговий ризик, ринковий ризик, ризик
дефолту контрагента, операційний ризик, ризик законодавчого простору.
Стратегія керівництва щодо зменшення вразливості страховика до
вищезазначених ризиків полягає у постійному відслідковуванні їх впливу та
швидкому реагуванню у разі виявлення загроз, що можливо у зв’язку із тим, що
ПрАТ «СК «Місто» є невеликою страховою компанією.
1.11. Події після звітної дати
ПрАТ «СК «Місто» коригує фінансову звітність, якщо події після звітної дати
вимагають коригування суми відповідно до подій та обставини, що склалися після
дати балансу, а також оцінки і судження управління, які приймаються в умовах
невизначеності та неповноти інформації на звітну дату.
Якщо події, що відбулися після звітної дати істотні, не розкриття інформації
про них може вплинути на економічні рішення користувачів, які зроблені на основі
цієї фінансової звітності. Відповідно, Компанія розкриває характер таких заходів і
оцінки їх фінансового впливу або неможливість такої оцінки для кожної суттєвої
категорії не коригуючих подій, що відбулися після звітного періоду.
Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» у
Компанії відсутні події, що потребують коригування активів та зобов’язань після
дати балансу.
1.12. Вплив інфляції на монетарні статті
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до
МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проводилось.
1.13. Затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність за рік, що закінчується 31 грудня 2017 року, була
затверджена Правлінням ПрАТ «СК «Місто» 21 лютого 2018 року. Зміни у
фінансовій звітності після її затвердження не допускаються.
Голова Правління
Головний бухгалтер		

Крамер Г.Л.
Мандренко Т.М.

Учасникам, керівництву
ПрАТ «СК «МІСТО»
Національній Комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка
Ми провели аудит річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МІСТО», (код ЄДРПОУ 33295475,
юридична адреса: 21050, місто Вінниця, вулиця Хлібна, будинок 25, (далі за
текстом – «Товариство»)), що складається із Балансу (Звіт про фінансовий
стан) на 31.12.2017 р., Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід),
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал за рік, що закінчився
31.12.2017 року, 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
31.12.2017 року, та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився
зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності
(МСФЗ).
Основа для думки із застереженням
Фінансова звітність, а саме Примітки до фінансової звітності, не містять
розкриття всієї інформації, яких вимагає застосовна концептуальна основа
МСФЗ, а саме у примітці 1.8.3 «Довгострокові фінансові інвестиції» не розкриває
інформацію, щодо оцінки справедливої вартості довгострокових фінансових
інвестицій, проведення тесту на можливе знецінення вартості активів, а також
відсутня порівняльна інформація щодо змін власного капіталу з попереднім
періодом, як того вимагає МСБО 1 «Подання фінансової звітності».
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено у розділі «Відповідальність
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по
відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради
з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ) та з етичними
вимогами, застосованими в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними
для використання їх як основи для нашої думки.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були
значущими під час нашого аудиту річної фінансової звітності за поточний період.
Ці питання розглядалися в контексті нашого аудиту річної фінансової звітності в
цілому та при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої
думки щодо цих питань.
До ключових питань даного звіту включена інформація відповідно до Методичних
рекомендацій щодо аудиторських звітів, що подаються до Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг згідно
Розпорядження від 01.02.2018 р. № 142, а саме:
станом на 31.12.2017р.
- При підготовці річної фінансової звітності управлінський персонал оцінює
здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі,
використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для
бухгалтерського обліку;
- Управлінський персонал Товариства не ідентифікує події чи умови, які
поставили би під сумнів здатність продовжувати безперервну діяльність протягом
12 місяців.
- Відповідно до реєстру власників цінних паперів, власниками істотної частки
статутного капіталу Товариства були:
Кількість акцій,
що належать
акціонеру, шт.
Територіальна громада
міста Вінниці в особі суб’єкта
управління цінними паперами:
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
(25512617)
Інші (менше 5%)
РАЗОМ

Частка
Номінальна
володіння, вартість, тис.
%
грн.

457 200

99,391

45 720

2 800

0,609

280

460 000

100

46 000

- Необоротні активи Товариства (а саме будівлю, що включено до складу
основних засобів) оцінена за справедливою вартістю, яка розрахована на підставі
вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» згідно звіту незалежного оцінювача
станом від 21.12.2017 року (Звіт про незалежну оцінку від 21.12.2017 року ТОВ
«ВІНЕКС»). Станом на 31.12.2017 року Товариством не визнано ознак суттєвої
зміни справедливої вартості будівель в порівнянні з 21.12.2017 року. Решта
необоротних активи Товариства оцінені за первісною вартістю за вирахуванням
нарахованої амортизації, яка є наближеною до справедливої вартості.
- Знецінення активів Товариством не здійснювалось, у зв’язку з відсутністю
ознак знецінення згідно МСФЗ 36 «Знецінення активів» .
- Товариство не має пенсійних активів.
- Активів, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях України, не
виявлено.
- Товариство в звітному періоді не одержувало доходи від інвестицій.
- Операцій з пов’язаними особами на протязі звітного року здійснювалися в
наступних обсягах:
- Протягом звітного року внесена інвестиція в статутний капітал
дочірнього підприємства ТОВ «ПОДІЛЛЯ–АСИСТАНС» в сумі 716 тис. грн.,
загальна сума інвестиції станом на 31.12.2017 року 47 563 тис. грн. Залишок
неоплаченого капіталу ТОВ «ПОДІЛЛЯ -АСИСТАНС» станом на 31.12.2017 р. – 437
тис. грн. В окремій фінансовій звітності Товариства дана інвестиція обліковується
за методом участі в капіталі. За звітний період дочірнє підприємство отримало
збитки в сумі 654 тис. грн., що відображено як збитки від володіння інвестицією
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(рядок 2255 Звіту про фінансові результати);
- за 2017 рік отримано від ТОВ «ПОДІЛЛЯ-АСИСТАНС» отримано
послуги асистансу 366 тис. грн. та здійснено страхових відшкодувань на суму
201 тис. грн.
- на протязі року звітного року заробітна плата голови правління
Товариства нараховувалася та виплачувалася згідно штатного розпису за
фактично відпрацьований час.
- Страхові резерви станом на 31 грудня 2017 року сформовані у повному
високоліквідному обсязі, згідно чинного законодавства і становлять 5 327 тис. грн.
У складі страхових резервів сформовані наступні резерви:
- резерв незароблених премій – 3 892 тис. грн.
- резерв заявлених, але не виплачених збитків 115 тис. грн.
- резерв збитків, що відбулися, але не заявлені 1 320 тис. грн.
- Товариство не має судових позовів та регуляторних вимог, що суттєво
впливають на діяльність фінансової установи ;
- Структура інвестиційного портфелю представлена наступними активами:
- довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом
участі в капіталі - інвестиції в статутний капітал ТОВ «ПОДІЛЛЯ-АСИСТАНС»
(100%) за мінусом збитків від обліку інвестицій за методом участі в капіталі, їх
балансова вартість станом на 31.12.2017 року – 46 863 тис. грн., за звітний період
отримано дохід від володіння інвестицій за методом участі в капіталі – 62 тис. грн.
- Товариство не здійснювало протягом звітного періоду істотних операцій з
активами (істотна операція з активами обсяг якої більше ніж 10 % від загальної
величини активів станом на останню звітну дату).
- Дебіторська заборгованість за не фінансовими операціями не значна, менше
5% від вартості сукупних активів.
- Товариство не залучало кошти на умовах субординованого боргу.
- Прострочених зобов’язань Товариства не виявлено.
- Товариством створено службу внутрішнього аудиту, яка передбачає посаду
внутрішнього аудитора. В обов’язки внутрішнього аудитора, згідно Положення,
входить контроль фінансової діяльності товариства, аналіз доцільності укладення
договорів, обчислення і аналіз фінансових показників, здійснює фінансові
дослідження та інше.
- Важливі чи істотні події, що приводять до можливостей ризику в період з 01
січня 2017 р. до дати цього звіту, не відбувалися.
- На протязі звітного періоду, обов’язкових видів страхування Товариство не
здійснювало.
- Істотних операцій з активами, які здійснювало Товариство протягом звітного
періоду та які мали наслідком невиконання фінансових нормативів більше ніж на
10%, не встановлено.
Інша інформація (Інформація щодо річних звітних даних)
Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію.
Аудиторами перевірено іншу суттєву інформацію, що розкривалася Товариством,
та подається до Комісії, а також інші звіти та інформацію, зокрема, протоколи
засідання загальних зборів учасників Товариства, у відповідності до вимог МСА 720
«Відповідальність аудитора щодо іншої інформації», суттєвих невідповідностей
між даними фінансової звітності та іншою інформацією, не встановлено.
Інша інформація складається з інформації, яка міститься в річних звітних даних
страховика за 2017р., складені у відповідності до Порядку складання звітних даних
страховиків, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 03.02.2004 року № 39, зареєстрованого в
міністерстві юстиції України 23.04.2004 р. № 517/9116 (Порядок 39).
Наша думка щодо річної фінансової звітності не поширюється на іншу
інформацію і ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї
іншої інформації.
У зв’язку з нашим аудитом річної фінансової звітності нашою відповідальністю
є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва
невідповідність між іншою інформацією та річною фінансовою звітність або
нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація має
вигляд такої, що містить суттєве викривлення.
Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує
суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт.
Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до звіту.
В звітному періоді Товариство здійснювало страхову діяльність згідно Статуту,
вимог чинного законодавства та ліцензій, виданих Нацкомфінпослуг.
Товариством забезпечено належне ведення договорів страхування і вимог
(заяв) страхувальників щодо страхових виплат, який дозволяє страховику
дотримуватися вимог до достатності формування резервів збитків.
За 2017 рік страхові платежі склали 24 241 тис. грн., з них по добровільним
видам страхування 23 256 тис. грн., по обов’язковим видам страхування 985 тис.
грн.
Товариством станом на 31.12.2017 р. достатньо забезпечуються умови
платоспроможності, а саме:
• наявність сплаченого статутного капіталу 46 000 тис. грн., у зв’язку з суттєвим
підвищенням курсу іноземних валют в Україні, розмір статутного капіталу на кінець
періоду за валютним обмінним курсом валюти України (курс Євро на 31.12.2017 33.4954) = 1 373 тис. євро)
• створення гарантійного фонду, який станом на 31.12.2017 р. склав 1 505 тис.
грн. та сформований з резервного фонду 38 тис. грн. та нерозподіленого прибутку
1 467 тис. грн.
• створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових
сум і страхових відшкодувань та підтверджені незалежним актуарієм. Станом на
31.12.2017 р. величина сформованих страхових резервів склала – 5 327 тис. грн.;
• перевищення фактичного запасу платоспроможності (47 358 тис. грн.) над
розрахунковим (нормативним) (4 275 тис. грн.), яке дорівнює 43 083 тис. грн.
(перевищення складає 903 %).
Страховик дотримується нормативів достатності та диверсифікованості активів
протягом звітного періоду відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг.
Вартість нетто-активів (чистих активів) страховика розрахована як величина,
визначена шляхом вирахування із суми активів страховика суми його зобов’язань
та залишкової вартості нематеріальних активів складає 47 358 тис. грн. Різниця
між розрахунковою вартістю чистих активів і статутним капіталом становить 1
358 тис. грн. Вартість чистих активів страховика більше від розміру статутного
капіталу, що відповідає вимогам законодавства, зокрема частині третій статті 155
Цивільного кодексу України та вимогам пункту 56 Додаткових вимог до страховиків
Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), Постанова КМУ від
7 грудня 2016 р. № 913.
Товариство НЕ має ліцензії на обов’язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів.
Товариство НЕ має ліцензії на обов’язкове страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути
заподіяна внаслідок ядерного інциденту.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено
найвищими повноваження, 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 застосовно, питання, що стосуються
безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність
діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський
персонал або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має
інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за
нагляд за процесом фінансового звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність
у 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, якщо воно існує. Викривлення можуть бути
результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо
або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні
рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Подальший опис нашої відповідальності за аудит фінансової звітності
включено в додаток 1 цього звіту аудитора. Цей опис є частиною нашого звіту
аудитора.
Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних вимог
Діяльність Товариства у звітному періоді здійснювалася відповідно до Закону
України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових
послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІІІ із змінами та доповненнями, Закону України
«Про страхування» від 07.03.1996 року №85/96-ВР (із змінами і доповненнями),
Положення Національного банку України Про ведення касових операцій у
національній валюті в Україні від 15.12.2004 р. № 637, Положення Національного
банку України Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою від 06.06.2013
р. № 210, Положення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг Про Державний реєстр фінансових установ від
28.08.2003 р. № 797/8118, зокрема:
В звітному періоді не виявлено змін даних, зазначених у документах, що
додавалися до заяви про отримання ліцензії.
Товариство надає в письмовому та усному вигляді клієнту (споживачу)
інформацію відповідно до статті 12 Закону про фінпослуги, а також розміщує
інформацію, визначену частиною першою статті 12 зазначеного Закону, на
власному веб-сайті (https:// ic-misto.com.ua) та забезпечує її актуальність.
Товариство розкриває інформацію відповідно до вимог частин четвертої, п’ятої
статті 12¹ Закону про фінпослуги, зокрема шляхом розміщення її на власному вебсайті (веб-сторінці http://ic-misto.com.ua).
Товариство розміщує внутрішні правила надання фінансових послуг на
власному веб-сайті (веб-сторінці http://ic-misto.com.ua) не пізніше наступного
робочого дня після дати набрання ними чинності із зазначенням такої дати.
Товариство дотримується вимог статті 10 Закону про фінпослуги щодо
прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. (Положення про конфлікт інтересів
від 24.04. 2017 року).
Приміщення, у якому здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів),
доступні для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідає
державним будівельним нормам, правилам і стандартам, що документально
підтверджено фахівцем з питань технічного обстеження будівель та споруд,
який має кваліфікаційний сертифікат (Звіт від 18.10.2017 року № 17-0059-ТО ПП
«ПРАКТИК БУД», нежитлове (офісне) приміщення, розташоване за адресою м.
Вінниця, вул. Хлібна, буд. 25).
Товариство станом на 31.12.2017 року не має відокремлених підрозділів.
Товариство забезпечує зберігання грошових коштів і документів та має
необхідні засоби безпеки (зокрема сейф для зберігання грошових коштів, охоронну
сигналізацію) та дотримується вимог законодавства щодо готівкових розрахунків,
установлених Постановою НБУ № 637 та Постановою НБУ № 210.
Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів
господарської діяльності, установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913,
розділом 2 Положення № 1515.
Зміст статей Балансу, питома вага яких становить 5 і більше відсотків
відповідного розділу Балансу:
Розділ І «Необоротні активи», всього 49 289 тис. грн., 5 і більше % (2 114 тис.
грн.) становлять такі статті
Рядок 1010 «Основні засоби» - відображено об’єкти основних засобів,
які є власністю Товариства та використовуються у господарській діяльності,
обліковуються за вартістю придбання (первісною вартістю) за мінусом нарахованої
амортизації. – 2 279 тис. грн.;
Рядок 1030 «Довгострокові фінансові інвестиції, які обліковуються за
методом участі у капіталі інших підприємств» - інвестиції в статутний капітал ТОВ
«ПОДІЛЛЯ_АСИСТАНС» (100%) інвестицій обліковуються за методом участі в
капіталі, їх балансова вартість станом на 31.12.2017 року – 46 863 тис. грн., за
звітний період суму інвестицій збільшено на 61 тис. грн.
Розділ ІІ «Оборотні активи», всього 6 718 тис. грн., 5 і більше % (336 тис. грн.)
становлять такі статті:
Рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи,
послуги» - 492 тис. грн. представлена за справедливою вартістю за вирахуванням
резерву сумнівних боргів (13 тис. грн.).
Рядок 1165 «Інша поточна дебіторська заборгованість» - 344 тис. грн., що
складається з:
- заборгованість за реалізованими цінними паперами – 262 тис. грн.;
- заборгованість по відшкодуванням від перестраховиків - резидентів – 61 тис.
грн.;
- заборгованість за комісійною винагородою агентам – 17 тис. грн.;
- інша заборгованість – 4 тис. грн.
Рядок 1165 «Гроші та їх еквіваленти» - відображено розмір грошових коштів
Товариства на загальну суму 5 619 тис. грн. в т. ч. в т. ч. на поточних рахунках в
банках – 1 568 тис. грн, на депозитних рахунках - 4051,0 тис. грн.
Класифікацію та оцінку всіх видів активів, тобто ресурсів, контрольованих
Товариством в результаті минулих подій, використання котрих, як очікується,
призведе до отримання економічних вигод у майбутньому, зроблено коректно.
Відповідну інформацію розкрито згідно вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Розділ І «Власний капітал», всього за розділом 47 505 тис. грн., 5% (2 375 тис.
грн.) і більше % становлять такі статті:
Рядок 1400 «Зареєстрований капітал» – відображено розмір Зареєстрованого
капіталу відповідно до Статуту, що складає 46 000 тис. грн.
Загальна сума власного капіталу Товариства станом на 31.12.2017 р. складає
47 505 тис. грн., в т. ч. зареєстрований капітал складає 46 000 тис. грн., резервний
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капітал – 38 тис. грн. (0,08 % від розміру статутного капіталу), нерозподілений
прибуток Товариства становить 1 467 тис. грн. згідно з даними бухгалтерського
обліку.
Розділ ІІ «Довгострокові зобов’язання та забезпечення», всього за
розділом 5 511 тис. грн., 5% (276 тис. грн.) і більше % становлять такі статті:
Рядок 1530 «Страхові резерви» – 5 327 тис. грн., в т.ч. рядок 1533 «Резерв
незароблених премій» - 3 892 тис. грн., рядок 1532 «Резерв збитків або резерв
належних виплат» - 1 435 тис. грн.
Страхова компанія, яка здійснює види страхування інші, ніж страхування життя,
формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування. Розрахунок
резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування
окремо, і загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів
незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування за
методом «1/365» («pro rata temporis»).
Розрахунок частки перестраховиків у резерві незароблених премій
здійснюється у порядку, за яким визначається величина резервiв незароблених
премiй та у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування.
Частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових
внесків) та суми часток страхових платежів, що сплачувались перестраховкам,
визначались у обсязі 80%.
Величина резерву збитків, що виникли, але не заявлені, формуються методом
Борнхуеттера-Фергюсона.
Резерв незароблених премій, сформований на 31.12.2017 року в сумі 3 892
тис. грн., резерв збитків, які виникли, але не заявлені в сумі 1 320 тис. грн., та
резерв заявлених, але не виплачених збитків в сумі 115 тис. грн. є достатніми для
покриття майбутніх страхових зобов’язань за діючим на звітну дату портфелем
договорів страхування.
Суму сформованих резервів підтверджено Актуарним висновком щодо
проведення тесту на адекватність технічних резервів на 31.12.2017 р. (актуарій
Луць А.О., свідоцтво №01-024 від 10.01.2017 р.).
У розділі 6 «Умови забезпечення платоспроможності страховика за 2017 рік»:
Величина сформованих страхових резервів відображена в сумі 5 327 тис. грн.
та представлена наступними критеріями активів в загальній сумі (з перевищенням)
а саме:
• грошові кошти на поточних рахунках – 1 464 тис. грн., в т.ч. в іноземній валюті
- 0 тис. грн.;
• банківські вклади (депозити) – 3 600 тис. грн., в т.ч. в іноземній валюті – 0
тис. грн.;
• права вимоги до перестраховиків – 264 тис. грн.
Розділ ІІІ «Поточні зобов’язання та забезпечення» , всього за розділом 2
991 тис. грн., 5% (150 тис. грн.) і більше % становлять такі статті:
Рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги» – відображено поточну кредиторську заборгованість за отримані
товари, роботи, послуги необхідні для ведення господарської діяльності, що
становить 1 679 тис. грн., які виникли внаслідок минулих подій і погашення яких,
за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів з Товариства, котрі втілюють в собі
майбутні економічні вигоди, розкрито відповідно до вимог МСФЗ. Простроченої
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги станом на 31.12.2017
року не виявлено.
Рядок 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом» – відображено поточну кредиторську заборгованість за розрахунками
з бюджетом в сумі 1043 тис. грн., в тому числі з податку на прибуток від страхової
діяльності в сумі 1 028 тис. грн., розрахованого за даними бухгалтерского обліку.
Рядок 1620 «Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльність» 191 тис. грн., виникла в наслідок минулих подій, погашення очікується в найблищі
12 місяців, простроченої заборгованості не виявлено.
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року, затверджена для
випуску 21 лютого 2018 року і підписана управлінським персоналом в особі Голови
Правління та головного бухгалтера.
Інші питання (елементи)
Основні відомості про Товариство:
Повна назва: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«МІСТО»
Код ЄДРПОУ: 33295475.
Юридична адреса: 21050, м. Вінниця, ВУЛИЦЯ ХЛІБНА, будинок 25
Дата державної реєстрації: Дата державної реєстрації: 08.08.2008р. Дата
запису: 08.08.2008 р. Номер запису: 1 068 145 0000 023199. В звітному періоді зміни
до Статуту Товариства не вносилися, розмір статутного капіталу не змінювався.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: Зареєстровано як фінансова
установа відповідно до Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків
фінансових послуг України від 22.02.2005 р. № 3590, реєстраційний номер
111001438, свідоцтво серія СТ №392 від 22.02.2005. Код фінансової установи 11.
Основні види діяльності відповідно до установчих документів:
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
65.20 Перестрахування.
Чисельність працівників на звітну дату: - 33 чол.
Ліцензії, видані Товариству Нацкомфінпослуг, на право здійснювати страхову
діяльність з обов’язкових та добровільних видів страхування (термін дії
необмежений) – 16 ліцензій.
Вид
№ Страхування

Назва ліцензії

Серія,
№

Дата
видачі

Термін дії

1.

вантажів та
добровільне страхування
багажу (вантажобагажу)

АВ
584176 25.05.2011 Безстроковий

2.

страхування від
добровільне вогневих ризиків та
ризиків стихійних явищ

АВ
584171 25.05.2011 Безстроковий

3.

добровільне страхування майна

4.

наземного
добровільне страхування
транспорту

АВ
584170 25.05.2011 Безстроковий
АВ
584174 25.05.2011 Безстроковий

4.

наземного
добровільне страхування
транспорту

АВ
584174 25.05.2011 Безстроковий

6.

страхування
добровільне відповідальності перед
третіми особами

АВ
584172 25.05.2011 Безстроковий

7.

фінансових
АВ
добровільне страхування
ризиків
584173 25.05.2011 Безстроковий

8.

добровільне страхування медичних
витрат

АВ
25.05.2011 Безстроковий
584180

9.

страхування цивільної
відповідальності
обов’язкове суб’єктів
господарювання

АВ
584178 25.05.2011 Безстроковий
АВ
584179 25.05.2011 Безстроковий

10. добровільне медичне страхування

11.

особисте страхування
працівників відомчої
(крім тих, які працюють в
установах і організаціях,
що фінансуються з
АВ
обов’язкове Державного бюджету
584177 25.05.2011 Безстроковий
України) та сільської
пожежної охорони і
членів добровільних
пожежних дружин
(команд)

страхування цивільної
відповідальності
12. добровільне власників наземного
транспорту

АЕ
198507 29.01.2013 Безстроковий

13.

особисте страхування
обов’язкове від нещасних випадків
на транспорті

АЕ
198508 29.01.2013 Безстроковий

14.

страхування
відповідальності
суб’єктів перевезення
АЕ
обов’язкове небезпечних вантажів
14.06.2013 Безстроковий
на випадок настання
198791
негативних наслідків при
перевезенні небезпечних
вантажів

на випадок
15. добровільне страхування
хвороби

16.

страхування
предмета іпотеки від
випадкового
обов’язкове ризиків
знищення, випадкового
пошкодження або
псування.

АЕ
198792 14.06.2013 Безстроковий

АЕ
284494 16.05.2014 Безстроковий

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій: Реєстраційний номер 36/1/2016, дата
реєстрації випуску акцій 21 квітня 2016 року.
Партнером завдання з аудиту, результатом якого є
цей звіт незалежного аудитора, є
Захарова Т.В.
Сертифікат аудитора серії а № 006398
від 24.04.2008р., чинний до 24.04.2018р.21.01.2018 року

Директор, аудитор

Чулковська І.В.
Сертифікат аудитора серії а № 004127
Від 28.01.2000р., чинний до 28.01.2019р.

м. Київ
«12» березня 2018 року
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму):
Назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма
«Аудитор-Консультант-Юрист».
Юридична адреса: м. Київ, вул. Чапаєва (нова назва В’ячеслава Липинського),
10, тел. 044-228-62-56.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів: № 4082,
видане Рішенням АПУ від 13.12.2007 року, дійсне до 27.07.2022 року.
Свідоцтво про відповідність системи контролю якості: № 0387, видане
Рішенням АПУ від 26.09.2013 року № 279/4.
Дата та номер рішення Аудиторської палати України про внесення до Переліку
аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов’язкового
аудиту: 06.09.2013 року № 279/4.
Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які
можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ: № 0092 видане
Нацкомфінпослуг від 14.01.2014 року. Строк дії свідоцтва до 27.07.2022 року.
Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити
аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів: № П 000197,
видане НКЦПФР 24.02.2014 року, дійсне до 27.07.2022 року
Умови договору на проведення аудиту: Договір № 17/11/2017-1 від 17.11.2017
р., дата початку проведення аудиту 18.11.2017р., дата завершення – 12.03.2018
року.

