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Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік
I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
33152529
4. Місцезнаходження
м. Київ , Печерський, 01021, м. Київ, провулок Iвана Мар'яненка, 9
5. Міжміський код, телефон та факс
0442802135 0442802135
6. Електронна поштова адреса
info@swiss-cl.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2018
(дата)

2. Річна інформація
опублікована у

бюлетенi "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних
паперiв та фондового ринку" 80

26.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній
сторінці

www.swisscl.com
(адреса сторінки)

в мережі
Інтернет

26.04.2018
(дата)

Зміст
1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру
часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій
протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо
вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала
X
протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою)
зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін
іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових
іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних
активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи,
які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками,
які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського
X
обліку (у разі наявності)
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення
випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання
зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового
будівництва)
34. Примітки
3. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб - емiтент є приватним
акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом.
4. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря - емiтент є приватним акцiонерним
товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (посади корпоративного секретаря в
товариствi не створено).
5. Iнформацiя про рейтингове агентство - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний
роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не користувався послугами
рейтингових агентств).
6. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру
часток, паїв) - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється

емiтентом.
7. Iнформацiя про посадових осiб емiтента:
2) iнформацiя про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента - посадовi особи
емiтента акцiями емiтента не володiють.
10. Iнформацiя про дивiденди - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не
заповнюється емiтентом.
11. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - емiтент є
приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом.
12. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:
2) iнформацiя про облiгацiї емiтента - облiгацiї емiтентом не випускалися;
3) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - iншi цiннi папери емiтентом не
випускалися;
4) iнформацiя про похiднi цiннi папери - похiдних цiнних паперiв в емiтента немає;
5) iнформацiя про викуп (продаж ранiше викуплених товариством акцiй) власних акцiй
протягом звiтного перiоду - викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.
13. Опис бiзнесу - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не
заповнюється емiтентом.
14. Iнформацiя про господарську та фiнансову дiяльнiсть емiтента:
2) iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента - iнформацiя не надається, емiтент
здiйснює страхову дiяльнiсть;
4) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї - дана iнформацiя
емiтентом не надається, емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як
переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та
води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi;
5) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї - дана iнформацiя емiтентом не
надається, емiтент не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна
промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором
видiв економiчної дiяльностi;
6) iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних
правочинiв - рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв емiтентом
не приймалося;
7) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв не приймалося;
8) iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
вчинення яких є заiнтересованiсть - рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо
яких є заiнтересованiсть емiтентом не приймалося.
15. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв - випуску боргових цiнних
паперiв емiтентом не проводилось.
18. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй - випуску iпотечних облiгацiй емiтентом не
проводилось.
19. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття - iпотечне покриття вiдсутнє.
20. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за
кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття - кредитнi договори емiтентом не укладалися.
21. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв - випуску iпотечних сертифiкатiв не було.
22. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - реєстру iпотечних активiв немає.
23. Основнi вiдомостi про ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл
не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН).
24. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством,
даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН).
25. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН - емiтент є приватним акцiонерним
товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав

сертифiкатiв ФОН).
26. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством,
даний роздiл не заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв
ФОН).
27. Правила ФОН - емiтент є приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не
заповнюється емiтентом (за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН).
29. Текст аудиторського висновку (звiту) - емiтент є приватним акцiонерним товариством,
даний роздiл не заповнюється емiтентом.
30. Рiчна фiнансова звiтнiсть - рiчну фiнансову звiтнiсть емiтента складено вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
32. Рiчна фiнансова звiтнiсть поручителя (страховика/гаранта), що здiйснює забезпечення
випуску боргових цiнних паперiв (за кожним суб’єктом забезпечення окремо) - емiтент є
приватним акцiонерним товариством, даний роздiл не заповнюється емiтентом.
33. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання
зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового
будiвництва) - емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими
здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва) емiтентом не
здiйснювалося.
Додатково:
Iнформацiя про стан корпоративного управлiння: Чи змiнювало акцiонерне товариство особу,
яка веде облiк прав на акцiї у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв?
Особу, яка веде облiк прав на акцiї у депозитарнiй системi України було змiнено у 2010 роцi за
рiшенням загальних борiв акцiонерiв емiтента (протокол № 1) у зв`язку з дематерiалiзацiєю. У
2013 роцi ПрАТ "ВДЦП", у зв`язку з рiшенням НКЦПФР № 375 вiд 19.03.2013 року, передано
глобальний сертифiкат емiтента на зберiгання до ПАТ "НДУ".
Емiтентом не надана iнформацiя лише по тим роздiлам звiту, по яким заповнення та надання
такої iнформацiї не передбачено рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013р. "Про
затвердження Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв" iз змiнами та
доповненнями.

III. Основні відомості про емітента
1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
А01 649548
3. Дата проведення державної реєстрації
27.10.2004
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
12000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу
державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
5
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
65.11 Страхування життя

10. Органи управління підприємства
Емiтент є акцiонерним товариством, тому iнформацiя про органи управлiння пiдприємства не
надається.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у національній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк"
2) МФО банку
300012
3) поточний рахунок
26501601000227
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком
у іноземній валюті
ПАТ "Промiнвестбанк"
5) МФО банку
300012

6) поточний рахунок
26500601000228
12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер
ліцензії
(дозволу)

Дата
видачі

Державний
орган, що
видав

Дата
закінчення
дії ліцензії
(дозволу)

1

2

3

4

5

01.06.2010

Державна
комiсiя з
регулювання
ринкiв
фiнансових
послуг
України

Необмежена

Страхова дiяльнiсть. У формi добровiльного: страхування життя

Опис

499989

Строк дiї лiцензiї: з 23.12.2004 року безстроковий.

V. Інформація про посадових осіб емітента
1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Борунов Олег Анатолiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
в.о. Генерального директора АТ "СК Свiсс Класiк Лайф"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
29.06.2010 з 21.04.2017 безстроково
9) Опис
Генеральний директор має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про виконавчий орган емiтента.
Емiтент є приватним акцiонерним товариством. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства,

яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв не вказується.
Змiни у персональному складi: 25 жовтня 2016 року рiшенням наглядової ради АТ "СК Свiсс
Класiк Лайф" Генерального директора Борунова Олега Анатолiйовича вiдсторонено/усунено вiд
виконання повноважень та обов'язкiв Генерального директора до 21 квiтня 2017 року включно
(Протокол засiдання наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" № 55 вiд 25.10.2016 року).
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 29 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Генеральний
директор АТ "СК Свiсс Класiк Лайф".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чiрiч Олiвер
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1974
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до наступного переобрання
9) Опис
Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про наглядову раду емiтента.
Емiтент є приватним акцiонерним товариством. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства,
яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв не вказується.
Змiни у персональному складi: Протягом 2017 року змiни в персональному складi щодо посадової
особи не вiдбувалися.
Посадова особа є представником акцiонера. Часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк
Лайф" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - iнформацiї посадовою особою не надано.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Голова наглядової
ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф".

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Штульман Любов Володимирiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1982
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Член Наглядової ради АТ "СК Свiсс Класiк Лайф"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
22.04.2016 до наступного переобрання
9) Опис
Член Наглядової ради має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про Наглядову раду емiтента.
Посадова особа не надала згоди на розкриття iнформацiї про розмiр виплаченої їй емiтентом
винагороди, в тому числi в натуральнiй формi.
Змiни у персональному складi: Протягом 2017 року змiни в персональному складi щодо посадової
особи не вiдбувалися.
Посадова особа часткою у статутному капiталi АТ "СК Свiсс Класiк Лайф" не володiє.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 16 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Член Наглядової ради
АТ "СК Свiсс Класiк Лайф".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
т.в.о. Генерального директора
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Самко Наталiя Геннадiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**

1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Ревiзор АТ "СК Свiсс Класiк Лайф"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
27.04.2017 до наступного переобрання
9) Опис
Т.в.о. Генерального директора має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про
акцiонернi товариства", Статуту емiтента та Положення про виконавчий орган емiтента.
Емiтент є приватним акцiонерним товариством. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства,
яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв не вказується.
Змiни у персональному складi: Протягом звiтного року (27 квiтня 2017 року) посадову особу
призначено тимчасово виконуючим обов'язки Генерального директора АТ "СК Свiсс Класiк
Лайф".
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 24 роки.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: ревiзор АТ "СК Свiсс
Класiк Лайф".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Ревiзор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прохоренко Iрина Вiкторiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1981
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Посадовою особою iнформацiї не надано.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

26.12.2016 до наступного переобрання
9) Опис
Ревiзор має повноваження та обов'язки вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства",
Статуту емiтента та Положення про ревiзора емiтента.
Емiтент є приватним акцiонерним товариством. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства,
яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв не вказується.
Змiни у персональному складi: Протягом 2017 року змiни в персональному складi щодо посадової
особи не вiдбувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - iнформацiї посадовою особою не надано.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: протягом останнiх
п'яти рокiв iнших посад особа не обiймала.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Довгарт Тетяна Олексiївна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
4) рік народження**
1979
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Старший бухгалтер АСТ "Вексель"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.04.2005 безстроково
9) Опис
Головний бухгалтер в межах своїх повноважень виконує наступнi обов'язки: забезпечує й
координує роботу бухгалтерiї вiдповiдно до дiючого законодавства; розробляє облiкову полiтику
та технологiчнi карти по облiку операцiй; готує i подає звiтнiсть пiдприємства у вiдповiдностi до
законодавства та має повноваження i обов'язки у вiдповiдностi до Закону України "Про акцiонернi
товариства", Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в України",
Статуту емiтента та iн.
Емiтент є приватним акцiонерним товариством. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди,
в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента, який здiйснив приватне
(закрите) розмiщення цiнних паперiв, а також приватного (закритого) акцiонерного товариства,

яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв не вказується.
Змiни у персональному складi: особа призначена наказом Генерального директова емiтента
01.04.2005 року безстроково. Протягом 2017 року змiни в персональному складi щодо посадової
особи не вiдбувалися.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Загальний стаж роботи - 19 рокiв.
Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
Перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: Головний бухгалтер
АТ "СК Свiсс Класiк Лайф".
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа
акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних
товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента
(для публічних акціонерних товариств)
Найменування
юридичної особи

Ідентифікаційний код
юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

Астонелло Лiмiтед

222316

3040 Кiпр Роуссос Тауер, 5А
Лiмассол Кирiакоу Матсi, 3

10500000

87.5

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій
(штук)

Від загальної кількості
акцій (у відсотках)

-

0
10500000

Усього

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

10500000

0

Кількість за видами акцій
прості
іменні

привілейовані
іменні

0

0

0

87.5

10500000

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади
іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів
Вид загальних
зборів*
Дата
проведення
Кворум
зборів**

Опис

чергові

позачергові

X
21.04.2017
87.5
Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї, включаючи голову, та надання їй повноважень щодо засвiдчення
бюлетенiв для голосування цих загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Прийняття рiшення про
припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
3. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для
кумулятивного голосування на всiх наступних загальних зборах акцiонерiв Товариства.
4. Розгляд звiту Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк.
5. Розгляд звiту (висновку) Ревiзора Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками
розгляду звiту (висновку) ревiзора Товариства по рiчних звiтах та балансу Товариства за 2016 рiк.
6. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду
звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
7. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за 2016 рiк.
9. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за пiдсумками проведення перевiрки.
10. Прийняття рiшення про притягнення Генерального директора Товариства Борунова Олега
Анатолiйовича до майнової, дисциплiнарної або будь-якої iншої вiдповiдальностi.
11. Прийняття рiшення про проведення аудиту фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за
перiод 2012–2016 рр. iз залученням незалежного зовнiшнього аудитора.
Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного: Чiрiч Олiвер.
Результати розгляду питань порядку денного:
З питання № 1 порядку денного:
Припинити повноваження голови та членiв лiчильної комiсiї, обраних на попереднiх Загальних
зборах акцiонерiв.
Для пiдрахунку голосiв пiд час голосування на Загальних зборах обрати лiчильну комiсiю у складi:
Довгарт Тетяна Олексiївна – голова лiчильної комiсiї, Ботвiна Людмила Петрiвна – секретар
лiчильної комiсiї, Бутенко Олександра Вiталiївна – член лiчильної комiсiї.
Повноваження лiчильної комiсiї починаються з моменту прийняття рiшення Загальними зборами про
її обрання та дiють до моменту прийняття Загальними зборами акцiонерiв рiшення про припинення
повноважень обраних Голови i членiв лiчильної комiсiї.
Надати лiчильнiй комiсiї повноваження щодо засвiдчення бюлетенiв для голосування цих загальних
зборiв акцiонерiв Товариства. Бюлетенi для голосування засвiдчуються пiсля їх отримання лiчильною
комiсiєю. У разi недiйсностi бюлетеня, про це на ньому робиться вiдповiдна позначка з обов'язковим
зазначенням пiдстав недiйсностi. Бюлетень засвiдчується пiдписами членiв лiчильної комiсiї на
кожному аркушi бюлетеня. Позначка про недiйснiсть бюлетеня засвiдчується всiма членами лiчильної
комiсiї.
З питання № 2 порядку денного:
Обрати головою Загальних зборiв Чiрiча Олiвера. Обрати секретарем Загальних зборiв Штульман
Любов Володимирiвну.
З питання № 3 порядку денного:
Надати одноосiбному Виконавчому органу - Генеральному директору Товариства та реєстрацiйнiй
комiсiї повноваження засвiдчувати бюлетенi для голосування та бюлетенi для кумулятивного
голосування на всiх наступних загальних зборах акцiонерiв Товариства. Затвердити наступний
порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування та бюлетенiв для кумулятивного
голосування на всiх наступних загальних зборах акцiонерiв Товариства: бюлетенi для голосування та
бюлетенi для кумулятивного голосування засвiдчуються перед їх видачею акцiонеру (його
представнику) пiд час його реєстрацiї для участi в Загальних зборах пiдписами членiв реєстрацiйної
комiсiї, одноосiбного Виконавчого органу - Генерального директора та печаткою Товариства на
кожному аркушi бюлетеня.
З питання № 4 порядку денного:
За наслiдками розгляду звiту Виконавчого органу Товариства за 2016 рiк затвердити звiт Виконавчого

органу Товариства за 2016 рiк.
З питання № 5 порядку денного:
За наслiдками розгляду звiту (висновку) ревiзора Товариства по рiчних звiтах та балансу Товариства
за 2016 рiк затвердити звiт (висновок) Ревiзора Товариства за 2016 рiк.
З питання № 6 порядку денного:
За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради Товариства за 2016 рiк затвердити звiт Наглядової ради
Товариства за 2016 рiк.
З питання № 7 порядку денного:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк.
З питання № 8 порядку денного:
За пiдсумками 2016 року затвердити збитки Товариства в розмiрi 1 948 261,91 (Один мiльйон
дев’ятсот сорок вiсiм тисяч двiстi шiстдесят одна) гривня 91 копiйка.
З питання № 9 порядку денного:
Затвердити висновки ревiзора Товариства за пiдсумками проведення перевiрки. Врахувати висновки
ревiзора Товариства за пiдсумками проведення перевiрки при розглядi десятого питання порядку
денного «Прийняття рiшення про притягнення Генерального директора Товариства Борунова Олега
Анатолiйовича до майнової, дисциплiнарної або будь-якої iншої вiдповiдальностi».
З питання № 10 порядку денного:
Прийняти рiшення про притягнення Генерального директора Товариства Борунова Олега
Анатолiйовича до майнової, дисциплiнарної або будь-якої iншої вiдповiдальностi. Доручити
Наглядовiй радi та Виконавчому органу Товариства забезпечити захист iнтересiв Товариства.
Кворум зборiв 88.64 у вiдсотках вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй. Кворум зборiв у вiдсотках
до загальної кiлькостi голосiв 87.5.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

X. Відомості про цінні папери емітента
1. Інформація про випуски акцій
Номер
Дата
свідоцтва про
реєстрації
реєстрацію
випуску
випуску

Найменування
органу, що
зареєстрував
випуск

Міжнародний
ідентифікаційний
номер

Тип цінного
паперу

Форма існування
та форма
випуску

Номінальна
вартість
акцій (грн)

Кількість
акцій
(штук)

Загальна
номінальна
вартість
(грн)

Частка у
статутному
капіталі (у
відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.07.2010

600/1/10

Державна комiсiя з
цiнних паперiв та
фондового ринку

UA4000144091

Акція проста
бездокументарна
іменна

Бездокументарні
іменні

1

12000000

12000000

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi та зовнiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента - торгiвля цiнними паперами емiтента
не здiйснюється.
Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових бiржах - процедури лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондових
бiржах не проходили.
Мета додаткової емiсiї - додаткової емiсiї цiнних паперiв емiтента не було.
Спосiб розмiщення тощо - не розмiщевались.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування
основних засобів

Власні основні засоби (тис.
грн.)

Орендовані основні засоби
(тис. грн.)

на початок
періоду

на кінець
періоду

на початок
періоду

16050

12048

на кінець
періоду

Основні засоби, всього (тис.
грн.)
на початок
періоду

на кінець
періоду

16050

12048

1. Виробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інші
2. Невиробничого
призначення:
будівлі та споруди
машини та
обладнання
транспортні засоби
земельні ділянки
інвестиційна
нерухомість
інші
Усього

Рух необоротних активiв виглядає так:
(тис.грн.)
Будинки Транспортнi засоби Офiсне обладнання Меблi Iншi необоротнi активи Разом
основнi засоби
Первiсна вартiсть
на 01 сiчня 2017р. 11 313 118 41 23 6 11 501
на 31 грудня 2017р. 15 858 118 45 23 6 16 050
Амортизацiя
на 01 сiчня 2017р. 2 464 112 33 23 5 2 637
на 31 грудня 2017 р. 3 826 113 35 23 5 4 002
Опис Чиста вартiсть
на 01 сiчня 2017р 8 849 6 8 0 1 8 864
на 31 грудня 2017р. 12 032 5 10 0 1 12 048
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, починаючи з мiсяця,
що настає за мiсяцем введення в експлуатацiю основних засобiв.
Дiапазон строкiв корисного використання становить:
- будинки та споруди 25-50 рокiв;
- машини та обладнання 3-10 рокiв;
- транспортнi засоби 3-8 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-10 рокiв;
- iншi 3-10 рокiв.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента
Види зобов'язань

Дата
виникнення

Непогашена частина
боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування
коштами (відсоток річних)

Дата
погашення

Кредити банку

X

X

X

X

X

X

за облігаціями (за
кожним випуском):

X

X

X

за іпотечними цінними
паперами (за кожним
власним випуском):

X

X

X

за сертифікатами ФОН
(за кожним власним
випуском):

X

X

X

за векселями (всього)

X

X

X

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

X

X

X

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

X

X

X

Податкові зобов'язання

X

X

X

Фінансова допомога на
зворотній основі

X

X

X

Інші зобов’язання та
забезпечення

X

4867

X

X

Усього зобов’язань та
забезпечень

X

4867

X

X

у тому числі:
Зобов'язання за
цінними паперами
у тому числі:

Опис:

Зобов'язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення понад 12
мiсяцiв) та поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Товариство не має довгострокових зобов'язань.
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка
дорiвнює справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Поточнi зобов'язання виглядають так:
(тис.грн.)
01.01.2017 31.12.2017
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 51 68
зi страхування 1
з бюджетом 3 7
з учасниками 87 87
Iншi поточнi зобов’язання 68 69
Разом: 209 232
Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi
або фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде
потрiбно вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi резервiв – резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на
початок року.
Товариство сформувала такi резерви:
• резерв вiдпусток на 31.12.17р. складає 224 тис. грн.
• страховi резерви на 31.12.17р. складають 4 411 тис. грн.,
в тому числi:
- резерв довгострокових зобов’язань 4 163 тис. грн.

- резерв збиткiв 248 тис. грн.
При формуваннi страхових резервiв Товариство дотримується ми дотримуватися вимог
законодавства України та МСФЗ 4 «Страховi контракти».
Формування страхових резервiв здiйснюється Страховиком у вiдповiдностi до статтi 31
Закону України «Про страхування», Методики формування резервiв iз страхування життя,
затвердженої розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг
України вiд 27 сiчня 2004 р. № 24 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 16
лютого 2004 р. за №198/8797 (iз змiнами i доповненнями), Положення про формування
резервiв зi страхування життя (Додаток № 5 до Правил добровiльного страхування життя,
зареєстрованих Держфiнпослуг 27 лютого 2006 р. за №0161406, зi змiнами вiд 03 червня
2006 р., зареєстрованими Держфiнпослуг 14.09.2006 р. за №0162129 та змiнами вiд 05
вересня 2007 р., зареєстрованими Держфiнпослуг 31.10.2007 р. за №0172137).
Вiдповiдно до ч. 14 ст. 30 Закону України «Про страхування» якщо страхова сума за
окремим предметом договору страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого
статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, страховик
зобов'язаний укласти договiр перестрахування.
Пунктом 46 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових
послуг (крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) визначено, що Страховик має
право приймати ризики в перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового
страхування, на здiйснення яких вiн отримав лiцензiю.
Протягом 2017 року АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» не укладено договори про перестрахування,
пiдстав та обов’язку укладати такi договори не виникало. Ризикiв у перестрахування АТ «СК
Свiсс Класiк Лайф» не прийнято. Вiдповiдно частка перестраховикiв у страхових резервах
вiдсутня.
До оцiнки адекватностi страхових зобов’язань Товариство залучало актуарiя та фахiвцiв з
актуарної та фiнансової математики. Актуарнi розрахунки здiйснювалися на пiдставi
Договору вiд 10 грудня 2012 р. про надання актуарних послуг, укладеного мiж Страховиком
та актуарiєм Войтовичем Андрiєм Богдановичем, який дiє на пiдставi Свiдоцтва на право
займатися актуарними розрахунками та посвiдчувати їх вiд 26 вересня 2013 року
реєстрацiйним номером 01-011, виданим Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне
регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Всi винагороди працiвникам в Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
«Виплати працiвникам».

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

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про
інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних
Комісії

Вид інформації

1

2

3

27.04.2017

03.05.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

28.04.2017

03.05.2017

Відомості про зміну складу
посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
Найменування аудиторської фірми (П. І. Б.
аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська фiрма
"Оригiнал"

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

22862145

Місцезнаходження аудиторської фірми,
аудитора

04070, м. Київ, вул. Волоська, 50/38, кв. 3

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

0292 26.01.2001

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

д/н д/н д/н

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

347/8
29.06.2017

Звітний період, за який проведений аудит
фінансової звітності

01.01.2017
31.12.2017

Думка аудитора***

Пояснювальний параграф (у разі наявності)

із застереженням
ОСНОВА ДЛЯ ВИСЛОВЛЕННЯ ДУМКИ IЗ ЗАСТЕРЕЖЕННЯМ
Вiдповiдно даних бухгалтерського облiку АТ «СК Свiсс Класiк Лайф»
з 01 вересня 2013 р. по 31 грудня 2017 р. облiковується кредиторська
заборгованiсть за нарахованими дивiдендами в сумi 87 тис. грн.
Право на отримання частки прибутку (дивiдендiв) акцiонерами
передбачено статтею 116 ЦК України, статтею 10 Закону «Про
господарськi товариства», i з цього питання було прийнято рiшення
загальними зборами Товариства, що оформленi вiдповiдними
протоколами.
Товариство виплату дивiдендiв не здiйснило, чим порушило свої
зобов'язання i права осiб, якi є акцiонерами Товариства, на мирне
володiння майном.
Вiдповiдно до пункту 2 статтi 30 Закону України «Про акцiонернi
товариства» № 514-VI вiд 17.09.2008р. нарахованi дивiденди повиннi
бути виплаченi протягом шести мiсяцiв з дня прийняття загальними
зборами рiшення про їх виплату.
Вiдповiдно до пункту 1 роздiлу 2 рiшення Нацiональної Комiсiї та
фондового ринку № 391 вiд 12.04.2016р., виплата дивiдендiв за
простими акцiями безпосередньо акцiонерам здiйснюється в порядку,

встановленому наглядовою радою акцiонерного товариства з
урахуванням вимог, встановлених цим роздiлом, у строк, що не
перевищує шiсть мiсяцiв з дня прийняття загальними зборами рiшення
про виплату дивiдендiв.
Невиплата дивiдендiв у строки, визначенi законом або установчими
документами юридичної особи, є порушенням грошового
зобов'язання, у зв'язку з чим настають правовi наслiдки, передбаченi ч.
2 ст. 625 ЦКУ (п. 3.4 Постанови № 4).
Особи, яким не були виплаченi дивiденди, можуть вимагати стягнення
суми боргу з урахуванням установленого iндексу iнфляцiї за весь час
прострочення, а також 3 % рiчних вiд простроченої суми, якщо iнший
розмiр вiдсоткiв не встановлено договором або законом.
За вiдсутностi спецiальних строкiв давностi до стягнення
«дивiдендної» заборгованостi застосовуватимуться загальнi строки
давностi, а саме три роки (ст. 257 ЦКУ), за дивiдендами нарахованими
на простi акцiї АТ – починаючи з сьомого мiсяця з дня прийняття
загальними зборами рiшення щодо виплати дивiдендiв.
Якщо ж дивiденди залишаються невиплаченими через те, що учасник
не прийшов за їх отриманням, емiтент може виконати свої
зобов'язання шляхом внесення суми дивiдендiв на депозит нотарiуса
(ст. 537 ЦКУ, ст. 85 Закону № 3425).
Кредиторську заборгованiсть в сумi 87 тис. грн. необхiдно було
вiдобразити як дохiд Товариства.
Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту
(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в
роздiлi «Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi»
нашого звiту.
Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом
етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики
для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосованими до нашого аудиту фiнансової звiтностi, а також
виконали iншi обов’язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу
РМСЕБ.
Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i
прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.
Номер та дата договору на проведення аудиту

02
09.01.2018

Дата початку та дата закінчення аудиту

23.01.2018
23.03.2018

Дата аудиторського висновку (звіту)

30.03.2018

Розмір винагороди за проведення річного
аудиту, грн

30000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий
орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

2

1

3

2015

1

0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів
останнього разу?
Так
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

Ні

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

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

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

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

Ні

Підняттям карток
Бюлетенями (таємне голосування)

X
X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Порядок денний останнiх позачергових зборiв окрiм питання
номер 6. Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень ревiзора
Товариства та питання номер 7. Прийняття рiшення про обрання ревiзора
Товариства, затвердження умов цивiльно-правового договору, що укладатиметься
з ревiзором Товариства, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання
цивiльно-правового договору з ревiзором Товариства мiстив ряд таких питань:
1.Обрання голови та членiв лiчильної комiсiї, голови та секретаря позачергових
Загальних зборiв акцiонерiв. 2.Прийняття рiшення про викуп Товариством
розмiщених ним акцiй. 3.Прийняття рiшення про проведення аудиту фiнансовогосподарської дiяльностi Товариства за перiод 2012–2016 рр. iз залученням
незалежного зовнiшнього аудитора. 4.Прийняття рiшення про визнання роботи
Генерального директора Товариства Борунова Олега Анатолiйовича в перiод з 01
сiчня 2016 р. по 25 жовтня 2016 р. незадовiльною. 5.Прийняття рiшення про
надання доручення Наглядовiй радi Товариства забезпечити перевiрку дiяльностi
Борунова Олега Анатолiйовича на посадi Генерального директора Товариства за
перiод з 29.06.2010 р. по 25.10.2016 р.

Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування?
Ні
(так/ні)
У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:
Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

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

д/н
У звiтному 2017 роцi рiшення про
скликання позачергових загальних
зборiв не приймалося.

Інше (зазначити)

У разі скликання, але не проведення чергових
загальних зборів зазначається причина їх
непроведення
У разі скликання, але не проведення
позачергових загальних зборів зазначається
причина їх непроведення

У звiтному 2017 роцi черговi загальнi
збори проведено 21 квiтня 2017 року.
У звiтному 2017 роцi рiшення про скликання
позачергових загальних зборiв акцiонерiв не
приймалося.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

2

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

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

0

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

0

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

1

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

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?
Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Наглядова рада самооцiнку
складу, органiзацiї та дiяльностi
не проводила.

Оцiнки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) не проводилось.
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом
останніх трьох років?

12

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

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi наглядової ради
комiтетiв не створено.

Інші (запишіть)

д/н

Оцiнки роботи комiтетiв не проводилося так як у складi наглядової ради комiтетiв не створено.
У складi наглядової ради комiтетiв не створено.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря?
(так/ні)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості
акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Ні

Інше (запишіть)

д/н

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

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): Член наглядової ради не може бути одночасно членом
виконавчого органу та/або ревiзором (членом ревiзiйної комiсiї) Товариства. Член
наглядової ради не може обiймати будь-яку посаду (перебувати з Товариством у
трудових вiдносинах з приводу виконання будь-якої роботи), за винятком посади
члена наглядової ради. Членами наглядової ради не можуть бути: - особи, яким
згiдно iз законом заборонено обiймати посади в органах управлiння
господарських товариств; - особи, яким суд заборонив займатися дiяльнiстю у
сферi фiнансових послуг; - особи, якi мають непогашену судимiсть за злочини
проти власностi, службовi чи господарськi злочини. До складу наглядової ради не
повиннi висуватися та обиратися особи, якi: 1) є учасниками або членами органiв
управлiння юридичної особи, яка конкурує з Товариством; 2) мають особистi
та/або сiмейнi стосунки з головним бухгалтером та генеральним директором
Товариства. Члени наглядової ради не можуть бути одночасно членами наглядової
ради бiльше нiж у 10 (десяти) товариствах.

X

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

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх
документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради
ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з
корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було
обрано нового члена

Інше (запишіть)

X
Останнiй раз нового члена
наглядової ради було обрано
18.04.2013 року, вiн самостiйно
ознайомився зi змiстом
внутрiшнiх документiв
акцiонерного товариства щодо
своїх прав та обов'язкiв. У 2016
роцi членiв наглядової ради
переобрано на повторний строк.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або
введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено
посаду ревізора / ні)

так, введено
посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх
трьох років? 0
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів
(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення
кожного з цих питань?

Загальні
Наглядова Виконавчий
збори
рада
орган
акціонерів

Не належить
до
компетенції
жодного
органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або
бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
наглядової ради

Так

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів
ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів
наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової
відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення
власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження
виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від
імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про
конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або
пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так
Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Ні

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X
Положення про посадових осiб
акцiонерного товариства,
Положення про акцiї акцiонерного
товариства та Положення про
порядок розподiлу прибутку
вiдсутнi.

Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого
акціонерного товариства?
Публікується у
пресі,
Документи
Інформація
оприлюднюється
надаються
Копії
розміщується
Інформація
в
для
документів на власній
розповсюджується загальнодоступній ознайомлення
надаються
інтернетна загальних
інформаційній
безпосередньо
на запит
сторінці
зборах
базі даних
в
акціонера акціонерного
НКЦПФР про
акціонерному
товариства
ринок цінних
товаристві
паперів
Фінансова звітність,
результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які
володіють 10 відсотків та
більше статутного капіталу

Ні

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів
управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні
документи

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Протоколи загальних зборів
акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Ні

Розмір винагороди посадових
осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних
стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного
товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так
Не проводились взагалі

Ні
X

Менше ніж раз на рік
Раз на рік

X
X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
Так

Ні

Загальні збори акціонерів
Наглядова рада

X
X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років?
(так/ні) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Протягом останнiх трьох рокiв
акцiонерне товариство не
змiнювало зовнiшнього аудитора.
Причини для змiни аудитора
вiдсутнi.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного
товариства в минулому році?
Так
Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

Ні

X
X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншими (перелiченими вище)
органами перевiрка фiнансовогосподарської дiяльностi
акцiонерного товариства не
здiйснювалася.

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

X

Ні

За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради

X
X

За зверненням виконавчого органу

X

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

X

Інше (запишіть)

д/н

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

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом
наступних трьох років?
Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Товариство не визначилось щодо способу залучення iнвестицiй
протягом наступних трьох рокiв.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних
трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж
протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у
депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного
управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного
управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий:
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння не має.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів,
правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено:
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння не має.
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління
(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх
тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Акцiонерне товариство кодексу (принципiв, правил) корпоративного управлiння не має.

Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Метою провадження дiяльностi фiнансової установи є одержання прибутку в результатi
задоволення потреб ринку України щодо надання страхових та iнших фiнансових послуг.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за
фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування,
місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність
встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Власником iстотної участi, що володiє 10% i бiльше вiдсотками акцiй у статутному капiталi АТ
«СК Свiсс Класiк Лайф», є юридична особа «Astonello Limited» (реєстрацiйний номер 222316,
мiсцезнаходження: Kyriakou Matsi, 3, Roussos Limassol Tower, 5A, P.C. 3040, Limassol, Cyprus),
частка якої вiд загальної кiлькостi акцiй становить 87,5%. Власниками 12,5% статутного капiталу
являються фiзичнi особи, що не володiють 10% або бiльше вiдсотками. Власник iстотної участi
вiдповiдає встановленим законодавством вимогам. Змiни власникiв iстотної участi протягом 2017
року не вiдбувалось.
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та
виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння
шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Протягом 2017 року фактiв порушення членами наглядової ради та виконавчого органу фiнансової
установи внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг (правил добровiльного страхування
життя), що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй установi або споживачам фiнансових послуг,
не було.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до
фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або
про відсутність таких заходів.
Заходи впливу, органами державної влади до фiнансової установи, в тому числi до членiв її
наглядової ради та виконавчого органу протягом 2017 року не застосовувалися.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові
характеристики або про відсутність такої системи.
Фiнансовою установою запроваджено систему управлiння ризиками у 2014 роцi. Внутрiшнiм
документом, на пiдставi якого забезпечується практична реалiзацiя системи управлiння ризиками,
є Стратегiя управлiння ризиками АТ «СК Свiсс Класiк Лайф», затверджена Наглядовою радою
Товариства (протокол №41 вiд 25.06.2014 р.) (далi – Стратегiя). Функцiю оцiнки ризикiв виконує
вiдповiдальний працiвник, який пiдпорядковується безпосередньо Генеральному директору та має
вiдповiднi повноваження щодо доступу до iнформацiї, необхiдної для оцiнки ризикiв. Система
управлiння ризиками являє собою певнi превентивнi заходи з мiнiмiзацiї їхнiх негативних
наслiдкiв. Механiзм нейтралiзацiї ризикiв ґрунтується на використаннi сукупностi методiв i
прийомiв зменшення можливих фiнансових втрат. Зниження (нейтралiзацiя) ризикiв та лiквiдацiя
негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв протидiї ризикам має такi основнi складовi: нейтралiзацiя

ризикiв за рахунок власних ресурсiв; зовнiшнє страхування ризикiв. До заходiв щодо уникнення
ризикiв у першу чергу вiдноситься вiдмова вiд здiйснення фiнансових операцiй з високим рiвнем
ризику. Механiзм системи нейтралiзацiї ризикiв передбачає використання таких елементiв:
уникнення ризику; утримання ризику; мiнiмiзацiя ризикiв (шляхом диверсифiкацiї, лiмiтування,
хеджування). Найчастiше фiнансова установа застосовує такi заходи: уникнення ризикiв;
мiнiмiзацiя ризикiв шляхом диверсифiкацiї та лiмiтування. Диверсифiкацiя ризикiв полягає у
зменшеннi рiвня їхньої концентрацiї. Цей метод використовується для уникнення негативних
наслiдкiв несистематичних (специфiчних) ризикiв. Незалежно вiд того, який ризик мiнiмiзується
за допомогою диверсифiкацiї, принцип єдиний – максимально розподiлити грошовi вкладення мiж
рiзноманiтними активами для того, щоб уникнути значних фiнансових втрат у випадку, коли
окремi активи стають збитковими пiд впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв. Лiмiтування
здiйснюється шляхом встановлення вiдповiдних фiнансових нормативiв (лiмiтiв) за окремими
напрямами професiйної дiяльностi фiнансової установи з метою фiксацiї можливих фiнансових
втрат на допустимому рiвнi. Перелiк нормативiв (лiмiтiв) залежить вiд виду ризику, що
лiмiтується. Працiвники фiнансової установи пiдтримують належний рiвень iнформованостi щодо
всього спектру ризикiв, з якими вони стикаються пiд час виконання своїх обов’язкiв, та
намагаються виявляти ризики по всiх аспектах своєї роботи.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи
внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та
консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського
обліку.
Органiзацiя роботи Служби внутрiшнього аудиту (контролю) фiнансової установи у 2017 роцi
здiйснювалась на пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю),
затвердженого рiшенням Наглядової Ради вiд 05.05.2013 р. №34/1 (далi – Положення). Рiшенням
Наглядової ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» (протокол №60 вiд 26.12.2016 р.) Положення
затверджено у новiй редакцiї. Вiдповiдно до вимог Положення, Служба внутрiшнього аудиту
(контролю) має такi основнi завдання: рiчне планування завдань Служби внутрiшнього аудиту
(контролю); реалiзацiя завдань згiдно iз затвердженим планом; своєчасне надання звiтiв
Наглядовiй радi; сприяння органам управлiння в покращеннi системи управлiння; монiторинг
впровадження структурними пiдроздiлами прийнятих рекомендацiй; виявлення сфер потенцiйних
збиткiв для фiнансової установи, сприятливих умов для шахрайства, зловживань i незаконного
присвоєння коштiв фiнансової установи; взаємодiя iз зовнiшнiми аудиторами; аналiз висновкiв
зовнiшнiх аудиторiв та здiйснення монiторингу виконання рекомендацiй зовнiшнiх аудиторiв;
взаємодiя з iншими пiдроздiлами у сферi органiзацiї контролю i монiторингу системи управлiння;
участь в службових розслiдуваннях та iнформування органiв управлiння про результати таких
розслiдувань; розробка та впровадження програм оцiнки i пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту
(контролю). Службою внутрiшнього аудиту (контролю) фiнансової установи є посадова особа, що
проводить внутрiшнiй аудит (контроль) – внутрiшнiй аудитор. У 2017 роцi внутрiшнiй аудитор АТ
«СК Свiсс Класiк Лайф» здiйснював свою дiяльнiсть на пiдставi затверджених Наглядової радою
Плану дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту (контролю) на перше пiврiччя 2017 року (протокол
№01 вiд 20.01.2017 р.) та Плану дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту (контролю) на друге
пiврiччя 2017 року (протокол №07/3 вiд 09.06.2017 р.). Внутрiшнiй аудитор звiтує перед
Наглядовою радою: за результатами кожного календарного року – шляхом надання звiту про
результати дiяльностi Служби внутрiшнього аудиту (контролю) за рiк; про дотримання
органiзацiйної незалежностi внутрiшнього аудитора – щонайменше один раз на три роки; про
результати проведених спецiальних аудитiв та розслiдувань – одразу пiсля їх проведення; про
необхiднiсть внесення змiн та доповнень до Положення – за результатами кожного календарного
року. Всi звiти та висновки за результатами аудиторських перевiрок та рекомендацiї, наданi
внутрiшнiм аудитором, своєчасно доводяться до вiдома керiвника АТ «СК Свiсс Класiк Лайф»
одразу пiсля завершення перевiрок для ознайомлення, надання вiдповiдних коментарiв/пояснень
та виправлення недолiкiв.
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Фактiв вiдчуження протягом 2017 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр, не було.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що
перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Купiвлi-продажу активiв протягом звiтного року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi
фiнансової установи розмiр, не було.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї
промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така
інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Операцiй з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи
iншого об'єднання в 2017 роцi не проводилось.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiй органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо
аудиторського висновку не надавалося.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи,
призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ,
найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
Протягом 2017 року зовнiшнiй аудитор Наглядовою радою не призначався. У сiчнi 2018 року
зовнiшнiм аудитором фiнансової звiтностi за 2017 рiк рiшенням Наглядової ради АТ «СК Свiсс
Класiк Лайф» обрано ТОВ Аудиторська фiрма «Оригiнал» (Свiдоцтво про внесення до Реєстру
Аудиторської палати України №0292, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд
26.01.2001 р. №98 та продовжене до 24.09.2020 р. рiшенням Аудиторської палати України вiд
24.09.2015 р. №315/3). 09 сiчня 2018 року мiж АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» та ТОВ Аудиторська
фiрма «Оригiнал» укладено договiр №02 про надання аудиторських послуг з формування думки та
складання аудиторського звiту щодо фiнансової звiтностi.
12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:
загальний стаж аудиторської діяльності;
ТОВ Аудиторська фiрма «Оригiнал» практикує на ринку аудиту України з 1994 року. Загальний
стаж аудиторської дiяльностi, станом на дату складання даного звiту – 24 роки.
кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;
Бiльше 5 рокiв.
перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;
Протягом 2017 року iншi аудиторськi послуги АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» не надавалися.
випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій
внутрішнього аудитора;
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього
аудитора – не було.
ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;
Ротацiї зовнiшнiх аудиторiв у фiнансовiй установi протягом останнiх п'яти рокiв – не було. Ротацiя
внутрiшнiх аудиторiв в АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» вiдбувалась таким чином: - з 05 травня 2013 р.
рiшенням Наглядової ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» на посаду внутрiшнього аудитора
призначено Iльющенка Володимира Миколайовича (протокол №34/1 вiд 05.05.2013 р.); - з

28.10.2016 р. рiшенням Наглядової ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» повноваження внутрiшнього
аудитора Iльющенка Володимира Миколайовича припинено (протокол №57 вiд 28.10.2016 р.); - з
01 сiчня 2017 р. рiшенням Наглядової ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» на посаду внутрiшнього
аудитора призначено Радiонову Марину Володимирiвну (протокол №60 вiд 26.12.2016 р.); - 30
квiтня 2017 р. рiшенням Наглядової ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» повноваження внутрiшнього
аудитора Радiонової Марини Володимирiвни припинено (протокол № 06 вiд 28.04.2017 р.); - З 01
травня 2017 р. рiшенням Наглядової ради АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» на посаду внутрiшнього
аудитора призначено Сiцинську Iрину Анатолiївну (протокол № 06/1 вiд 28.04.2017 р.).
стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та
факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським
висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових
послуг.
Стягнень, застосованих до аудитора Аудиторською палатою України протягом 2017 року, та
факти подання недостовiрної звiтностi фiнансової установи, що пiдтверджена аудиторським
висновком, виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг –
не було.
13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових
послуг, зокрема:
наявність механізму розгляду скарг;
Розгляд скарг клiєнтiв фiнансової установи здiйснюється у вiдповiдностi iз Законом України «Про
звернення громадян» та Iнструкцiєю з дiловодства АТ «СК Свiсс Класiк Лайф».
прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати
скарги;
Уповноваженою особою розглядати скарги є тимчасово виконуючий обов’язки Генерального
директора Самко Наталiя Геннадiївна.
стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових
послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);
У 2017 роцi на адресу фiнансової установи скарг стосовно надання фiнансових послуг не
надходило.
наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та
результати їх розгляду.
Протягом 2017 року позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг фiнансовою установою
не було. Iншi наявнi позови, що розглядаються в судi стосовно надання фiнансових послуг
фiнансовою установою, вiдсутнi.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
компанiя Свiсс Класiк Лайф"

Підприємство
Територія

за ЄДРПОУ

33152529

за КОАТУУ 8038200000

Організаційноправова форма
господарювання

за КОПФГ

Вид економічної
діяльності

за КВЕД

Середня кількість
працівників

230

65.11

5

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака
01021, м. Київ, пров. Iвана Мар'яненка, 9,
тел. 044 280-21-35

Адреса

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код
рядка

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

1

2

3

4

5

Нематеріальні активи:

1000

10

10

первісна вартість

1001

54

54

накопичена амортизація

1002

44

44

Незавершені капітальні інвестиції

1005

Основні засоби:

1010

8864

12048

первісна вартість

1011

11501

16050

знос

1012

2637

4002

Інвестиційна нерухомість:

1015

первісна вартість

1016

знос

1017

Довгострокові біологічні активи:

1020

I. Необоротні активи

первісна вартість

1021

накопичена амортизація

1022

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств

1030

інші фінансові інвестиції

1035

1991

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

328

2167

Відстрочені податкові активи

1045

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах

1065

Інші необоротні активи

1090

Усього за розділом I

1095

11193

14225

Запаси

1100

39

34

Виробничі запаси

1101

39

34

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Поточні біологічні активи

1110

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги

1125

124

24

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

28

28

з бюджетом

1135

3

у тому числі з податку на прибуток

1136

3

з нарахованих доходів

1140

із внутрішніх розрахунків

1145

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

Поточні фінансові інвестиції

1160

Гроші та їх еквіваленти

1165

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

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

II. Оборотні активи

6

5666

4282

5666

4282

інших страхових резервах

1184

Інші оборотні активи

1190

Усього за розділом II

1195

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

1200

Баланс

1300

Пасив

Код
рядка

5863

4371

17056

18596

На початок
звітного
періоду

На кінець
звітного
періоду

На дату
переходу на
міжнародні
стандарти
фінансової
звітності

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

12000

12000

Капітал у дооцінках

1405

8289

11792

Додатковий капітал

1410

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Резервний капітал

1415

352

352

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

8224

10415

Неоплачений капітал

1425

()

()

()

Вилучений капітал

1430

()

()

()

Інші резерви

1435

Усього за розділом I

1495

12417

13729

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові кредити банків

1510

Інші довгострокові зобов’язання

1515

Довгострокові забезпечення

1520

194

224

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

194

224

Цільове фінансування

1525

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви, у тому числі:

1530

4236

4411

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок
звітного періоду)

1531

4125

4163

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

1532

111

248

резерв незароблених премій; (на початок звітного
періоду)

1533

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

Інвестиційні контракти;

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Усього за розділом II

1595

4430

4635

3

7

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків

1600

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

за товари, роботи, послуги

1615

за розрахунками з бюджетом

1620

за у тому числі з податку на прибуток

1621

за розрахунками зі страхування

1625

за розрахунками з оплати праці

1630

за одержаними авансами

1635

за розрахунками з учасниками

1640

із внутрішніх розрахунків

1645

за страховою діяльністю

1650

Поточні забезпечення

1660

Доходи майбутніх періодів

1665

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Інші поточні зобов’язання

1

87

87

51

68

1690

68

69

Усього за розділом IІІ

1695

209

232

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

1700

V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду

1800

Баланс

1900

17056

18596

Примітки

д/н

Керівник

Самко Н. Г.

Головний бухгалтер

Довгарт Т. О.

КОДИ
Дата(рік, місяць,
2018 | 01 | 01
число)
Приватне акцiонерне товариство "Страхова
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I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

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

2000

330

437

Чисті зароблені страхові премії

2010

330

437

Премії підписані, валова сума

2011

330

437

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

2014

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)

2050

( 217 )

( 224 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 185 )

( 125 )

Валовий:
прибуток

2090

збиток

2095

( 72 )

()

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

2105

-38

439

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-132

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

-132

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Інші операційні доходи

2120

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

Адміністративні витрати

Стаття

88

641

1431

2130

( 1835 )

( 1963 )

Витрати на збут

2150

()

()

Інші операційні витрати

2180

( 756 )

( 1940 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

( 152 )

( 417 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і

2182

()

()

сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток

2190

збиток

2195

Дохід від участі в капіталі

2200

Інші фінансові доходи

2220

Інші доходи

2240

Дохід від благодійної допомоги

2241

Фінансові витрати

2250

()

()

Втрати від участі в капіталі

2255

()

()

Інші витрати

2270

()

()

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток

2290

збиток

2295

( 2189 )

( 1945 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

2

3

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

( 2191 )

( 1948 )

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

3503

8034

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

Накопичені курсові різниці

2410

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та
спільних підприємств

2415

Інший сукупний дохід

2445

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

3503

8034

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним
доходом

2455

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

3503

8034

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

1312

6086

Чистий фінансовий результат:
прибуток

2350

збиток

2355

( 2192 )

( 1945 )

3

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати

2500

18

27

Витрати на оплату праці

2505

664

966

Відрахування на соціальні заходи

2510

206

299

Амортизація

2515

323

151

Інші операційні витрати

2520

1597

2267

Разом

2550

2808

3710

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій

2600

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту
акцію

2615

Дивіденди на одну просту акцію

2650

Примітки

д/н

Керівник

Самко Н. Г.

Головний бухгалтер

Довгарт Т. О.

КОДИ
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Стаття

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний
період попереднього
року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Повернення податків і зборів

3005

у тому числі податку на додану вартість

3006

Цільового фінансування

3010

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Інші надходження

1

344

390

3095

220

611

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( 834 )

( 748 )

Праці

3105

( 545 )

( 796 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 161 )

( 218 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 183 )

( 357 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

(1)

(1)

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

()

()

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і
зборів

3118

( 182 )

( 356 )

Витрачання на оплату авансів

3135

()

()

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

()

()

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

()

()

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими
контрактами

3150

( 336 )

( 869 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

()

()

Інші витрачання

3190

()

()

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

1495

1986

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

3200

необоротних активів

3205

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

дивідендів

3220

Надходження від деривативів

3225

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3235

Інші надходження

3250

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

()

()

необоротних активів

3260

(5)

()

Виплати за деривативами

3270

()

()

Витрачання на надання позик

3275

()

()

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці

3280

()

()

Інші платежі

3290

()

()

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

5

0

()

()

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

Отримання позик

3305

Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві

3310

Інші надходження

3340

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

Погашення позик

3350

Сплату дивідендів

3355

()

()

Витрачання на сплату відсотків

3360

()

()

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

()

()

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві

3370

()

()

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

()

()

Інші платежі

3390

()

()

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

1500

1986

Залишок коштів на початок року

3405

5666

7259

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

116

393

Залишок коштів на кінець року

3415

4282

5666
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д/н

Керівник
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Стаття
1

Код
рядка

За звітний період

За аналогічний період
попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

3

4

5

6

2

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної
діяльності до оподаткування

3500

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

збільшення (зменшення)
забезпечень

3510

збиток (прибуток) від
нереалізованих курсових різниць

3515

збиток (прибуток) від
неопераційної діяльності та інших
негрошових операцій

3520

Прибуток (збиток) від участі в
капіталі

3521

Зміна вартості активів, які
оцінюються за справедливою
вартістю, та дохід (витрати) від
первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу та груп
вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації
фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення)
корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Зменшення (збільшення)
оборотних активів

3550

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення)
поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення)

3553

X

X

X

X

дебіторської заборгованості за
продукцію, товари, роботи,
послуги
Зменшення (збільшення) іншої
поточної дебіторської
заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат
майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших
оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення)
поточних зобов'язань

3560

Грошові кошти від операційної
діяльності

3570

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної
кредиторської заборгованості за
розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів
майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших
поточних зобов’язань

3567

Сплачений податок на прибуток

3580

X

X

Сплачені відсотки

3585

X

X

Чистий рух коштів від
операційної діяльності

3195

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

3200

X

X

необоротних активів

3205

X

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

X

X

дивідендів

3220

X

X

Надходження від деривативів

3225

X

X

Надходження від погашення
позик

3230

X

X

Надходження від вибуття
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

X

X

Інші надходження

3250

X

X

Витрачання на придбання:

3255

X

X

()

фінансових інвестицій
необоротних активів

3260

X

X

Виплати за деривативами

3270

X

X

Витрачання на надання позик

3275

X

X

Витрачання на придбання
дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

X

X

Інші платежі

3290

X

X

Чистий рух коштів від
інвестиційної діяльності

3295

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу

3300

X

X

Отримання позик

3305

X

X

Надходження від продажу частки
в дочірньому підприємстві

3310

X

X

Інші надходження

3340

X

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

X

Погашення позик

3350

X

X

Сплату дивідендів

3355

X

X

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

X

Витрачання на сплату
заборгованості з фінансової
оренди

3365

X

X

Витрачання на придбання частки
в дочірньому підприємстві

3370

X

X

Витрачання на виплати
неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

X

X

Інші платежі

3390

X

X

Чистий рух коштів від
фінансової діяльності

3395

Чистий рух грошових коштів за
звітний період

3400

Залишок коштів на початок року

3405

Вплив зміни валютних курсів на
залишок коштів

3410

Залишок коштів на кінець року

3415

X

X

Примітки

д/н

Керівник

Самко Н. Г.

Головний бухгалтер

Довгарт Т. О.

КОДИ
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33152529
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Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Капітал у
дооцінках

Додатковий
капітал

Резервний
капітал

Нерозподілений
прибуток
Неоплачений
(непокритий
капітал
збиток)

Стаття

Код рядка

Зареєстрований
капітал

Вилучений
капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на
початок року

4000

12000

8289

0

352

-8224

0

0

12417

Коригування:
Зміна облікової
політики

4005

Виправлення
помилок

4010

Інші зміни

4090

Скоригований
залишок на
початок року

4095

12000

8289

0

352

-8224

0

0

12417

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

Інший сукупний
дохід за звітний
період

4110

-2191

3503

-2191

3503

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

Накопичені
курсові різниці

4113

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

Інший сукупний
дохід

4116

Розподіл
прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4200

Спрямування
прибутку до
зареєстрованого
капіталу

4205

Відрахування до
резервного
капіталу

4210

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

Сума чистого

4220

3503

3503

прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів
Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

Внески
учасників:
Внески до
капіталу

4240

Погашення
заборгованості з
капіталу

4245

Вилучення
капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

Перепродаж
викуплених акцій
(часток)

4265

Анулювання
викуплених акцій
(часток)

4270

Вилучення
частки в капіталі

4275

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

Інші зміни в
капіталі

4290

Придбання
(продаж)
неконтрольованої

4291

частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі

4295

0

3503

Залишок на
кінець року

4300

12000

11792

0

0

-2191

352

-10415

0

0
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Примітки

д/н

Керівник

Самко Н. Г.

Головний бухгалтер

Довгарт Т. О.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних
стандартів фінансової звітності
Текст приміток
Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2017 рiк
Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф»
1. Загальна iнформацiя.
Приватне акцiонерне товариство «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» (скорочене
найменування АТ «СК Свiсс Класiк Лайф», код за ЄДРПОУ 33152529, мiсцезнаходження: 01021,
м. Київ, пров. Iвана Мар’яненка, 9) (далi – Товариство) є юридичною особою, що дiє вiдповiдно до
Статуту Товариства та чинного законодавства. Органiзацiйно-правова форма Товариства –
акцiонерне товариство, тип товариства – приватне.
Вiдповiдно до Статуту метою Товариства є одержання прибутку в результатi задоволення потреб
ринку України щодо надання страхових та iнших фiнансових послуг.
Предметом дiяльностi Товариства як страховика є страхування, перестрахування i фiнансова
дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Дозволяються виконання зазначених видiв дiяльностi у виглядi надання послуг для iнших
страховикiв на пiдставi укладених цивiльно-правових угод, надання послуг (виконання робiт),
якщо це безпосередньо пов'язано iз зазначеними видами дiяльностi, а також будь-якi операцiї для
забезпечення власних господарських потреб Товариства.
Товариство має лiцензiю страхування життя № АВ № 499989 вiд 01.06.2010р. На виконання вимог
Положення про порядок та умови ведення страховиками персонiфiкованого (iндивiдуального)
облiку договорiв страхування життя, затвердженого розпорядженням Державної комiсiї з
регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 28.12.2004 р. № 3197, зареєстрованим в
Мiнiстерствi юстицiї України 09.02.2005 р. за № 194/10474 АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» здiйснює
заходи, якi забезпечують реєстрацiю, обробку, накопичення та зберiгання вiдомостей за
договорами страхування життя, зокрема веде персонiфiкований (iндивiдуальний) облiк договорiв
страхування життя та в межах договору страхування життя – персонiфiкований (iндивiдуальний)
облiк за кожною застрахованою особою.
Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу, видiлення Товариства не вiдбувалося.
Податок на прибуток Товариства розраховується та сплачується за мiсцем реєстрацiї у ДПI у
Печерському районi ГУ ДФС у м. Києвi.
Товариство в 2017 роцi застосовувало ставку оподаткування на доходи вiд страхової дiяльностi у
розмiрi 0%, 3% , та 18%.
Товариство складає та надає всi податковi та статистичнi звiти по загальнодержавних та мiсцевих
податках, передбаченi чинним законодавством України.
Органами Товариства є:
1) Загальнi збори акцiонерiв;
2) Наглядова рада;
3) Виконавчий орган (Генеральний директор); та
4) Ревiзор (Ревiзiйна комiсiя).
Вищим органом Товариства є Загальнi збори акцiонерiв, якi можуть вирiшувати будь-якi питання
дiяльностi Товариства, у тому числi визначати основнi напрями дiяльностi Товариства. Загальнi
збори акцiонерiв можуть прийняти до розгляду та винести рiшення з будь-якого питання
дiяльностi Товариства, вiднесеного до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства, якщо це
не суперечить чинному законодавству.
Наглядова рада є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах компетенцiї,
визначеної чинним законодавством та Статутом, контролює та регулює дiяльнiсть Виконавчого
органу (Генерального директора) Товариства. Наглядова рада складається з не менше 2 (двох) i не
бiльше 5 (п'яти) осiб. До складу Наглядової ради входять голова та iншi члени Наглядової ради.
Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється шляхом кумулятивного голосування.
Вiдповiдно до Статуту Товариства до виключної компетенцiї Наглядової ради, зокрема, належить:

затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з
дiяльнiстю Товариства, крiм тих, затвердження яких належить до виключної компетенцiї
Загальних зборiв; пiдготовка та затвердження порядку денного Загальних зборiв, прийняття
рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм випадкiв
скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв; прийняття рiшення про проведення
чергових та позачергових Загальних зборiв з власної iнiцiативи, на вимогу акцiонерiв,
Виконавчого органу (Генерального директора) або Ревiзора (Ревiзiйної комiсiї), та в iнших
випадках, встановлених чинним законодавством; обрання та припинення повноважень Голови
Наглядової ради; обрання та вiдкликання (припинення) повноважень Генерального директора;
затвердження умов трудового договору (трудового контракту), що укладатиметься з Генеральним
директором; прийняття рiшення про вiдсторонення/усунення Генерального директора вiд
виконання його повноважень i обов’язкiв та обрання i припинення повноважень особи, яка
тимчасово здiйснюватиме повноваження Генерального директора; обрання та припинення
повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства (крiм тих, обрання та вiдкликання
повноважень яких вiднесено до компетенцiї Загальних зборiв); обрання аудитора Товариства та
визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що
укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг. Наглядова рада може
здiйснювати також iншi повноваження згiдно з чинним законодавством, Статутом та рiшеннями
Загальних зборiв. Повноваження, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не
можуть бути переданi для вирiшення Виконавчому органу (Генеральному директору) або Ревiзору
(Ревiзiйнiй комiсiї).
Наглядову раду очолює Голова Наглядової ради, який обирається членами Наглядової ради з їх
числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради. Наглядова рада має
право в будь-який час переобрати Голову Наглядової ради.
Виконавчим органом Товариства, який здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства, є
Генеральний директор. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам i Наглядовiй радi та
органiзовує виконання їх рiшень.
Генеральний директор обирається Наглядовою радою Товариства. Генеральним директором може
бути будь-яка фiзична особа, яка має повну дiєздатнiсть i не є членом Наглядової ради чи
Ревiзором (членом Ревiзiйної комiсiї). Повноваження Генерального директора можуть бути в будьякий час з будь-яких пiдстав припиненi у зв’язку з його вiдкликанням за рiшенням Наглядової
ради.
Права та обов'язки Виконавчого органу (Генерального директора) визначаються чинним
законодавством, Статутом, Положенням про Виконавчий орган Товариства, а також контрактом.
Вiд iменi Товариства трудовий договiр (контракт) пiдписує голова Наглядової ради чи особа,
уповноважена на те Наглядовою радою.
До компетенцiї Виконавчого органу (Генерального директора) належить вирiшення всiх питань,
пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до
виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової ради.
Генеральний директор є першою посадовою особою Товариства, вiдповiдальною за всю дiяльнiсть
Товариства. Генеральний директор самостiйно приймає рiшення з питань, вiднесених до його
компетенцiї, шляхом видачi наказiв, розпоряджень та iнших документiв, вчинення/укладення
(пiдписання) договорiв та iнших правочинiв та здiйснення iнших фактичних i юридичних дiй вiд
iменi Товариства.
Генеральний директор повинен дiяти в найкращих iнтересах Товариства, добросовiсно, розумно,
та не повинен перевищувати або зловживати своїми повноваженнями. Згiдно з рiшенням
Наглядової ради, Генеральний директор може бути в будь-який час тимчасово
вiдсторонений/усунений вiд виконання своїх повноважень i обов’язкiв.
У випадку вiдсутностi Генерального директора або неможливостi виконання ним своїх функцiй
функцiї Генерального директора в межах повноважень, передбачених чинним законодавством,
Статутом та рiшеннями Загальних зборiв та Наглядової ради, виконує без довiреностi тимчасово
виконуючий обов’язки Генерального директора, що призначається з числа працiвникiв Товариства

за рiшенням Наглядової ради або наказом Генерального директора.
Посадовi особи Товариства вiдповiдають за заподiяну ними Товариства шкоду вiдповiдно до
чинного законодавства України.
Продовження тексту приміток
2. Основа складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована з
метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових
потокiв Товариства для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при
прийняттi ними економiчних рiшень.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017
року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти
бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних
стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно
оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдає всiм
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО станом на 01 сiчня 2017 року,
дотримання яких забезпечує достовiрне подання iнформацiї в фiнансовiй звiтностi, а саме,
доречної, достовiрної, зiставної та зрозумiлої iнформацiї.
При формуваннi фiнансової звiтностi Товариство керувалася також вимогами нацiональних
законодавчих та нормативних актiв щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку та
складання фiнансової звiтностi в Українi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
В складi МСФЗ, офiцiйно наведених на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України, оприлюднено
такi стандарти як МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного
регулювання», якi вiдповiдно набувають чинностi з 01 сiчня 2018 року.
За рiшенням керiвництва Товариства МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» та МСФЗ 14 «Вiдстроченi
рахунки тарифного регулювання» до дати набуття чинностi не застосовуються.
Фiнансова звiтнiсть також вiдповiдає нормам Нацiональної комiсiї що здiйснює регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за 2017 рiк складається з:
- Балансу (Звiту про фiнансовий стан);
- Звiту про фiнансовi результати (Звiту про сукупний дохiд);
- Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом);
- Звiту про власний капiтал;
- Примiток до фiнансової звiтностi
Первiсне застосування МСФЗ
Дана фiнансова iнформацiя спецiального призначення за МСФЗ була пiдготовлена у вiдповiдностi
до принципiв, викладених в п.4. При пiдготовцi цiєї фiнансової iнформацiї спецiального
призначення Товариство застосувала МСФЗ 1.
Припущення про безперервнiсть дiяльностi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,
вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов’язань вiдбувається в ходi звичайної
дiяльностi. Фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi необхiдно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здiйснення фiнансово-господарської
дiяльностi вiдповiдно до принципiв безперервностi дiяльностi.
Валюта подання звiтностi та функцiональна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України –
гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.
Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть буде затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства
21 квiтня 2017р. Нi акцiонери Товариства, нi iншi особи не будуть мати права вносити змiни до
цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.
Звiтний перiод фiнансової звiтностi

Звiтним перiодом, за який формується фiнансова звiтнiсть, вважається календарний рiк, тобто
перiод з 01 сiчня по 31 грудня 2017 року.
Продовження тексту приміток
3.Суттєвi положення Облiкової полiтики.
Товариство веде бухгалтерський облiк у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку з урахуванням чинного законодавства, Закону України «Про
бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть», Статуту Товариства, Облiкової полiтики та iнших
внутрiшнiх нормативних документiв Товариства.
Облiкова полiтика Товариства – це сукупнiсть методiв, принципiв, засобiв органiзацiї
бухгалтерського облiку, порядку вiдображення в облiку обставин, якi впливають на фiнансовий
стан Товариства. Облiкова полiтика базується на чинному законодавствi України, нормативних
документах Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг та рiшеннях керiвництва Товариства.
Товариство веде бухгалтерський облiк та складає фiнансову звiтнiсть у нацiональнiй грошовiй
одиницi України – гривнях.
Фiнансова звiтнiсть надається за 2017 рiк, складається в тисячах гривень.
Перед складанням рiчного звiту була проведена рiчна iнвентаризацiя активiв i зобов’язань
Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Генерального директора № 7 вiд
25.09.2017 р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi на балансi Товариства, складеному станом на
31.12.2017 р.
Положення про облiкову полiтику на 2017 рiк було затверджено наказом Генерального директора
вiд 30.12.2016 р. № 12.
4.Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство здiйснює оцiнки та припущення, якi мають вплив
на елементи фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених
Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Оцiнки та судження базуються на
попередньому досвiдi та iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обґрунтованими i
за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартостi активiв та зобов’язань.
Хоча цi розрахунки базуються на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiї про поточнi подiї,
фактичнi результати можуть зрештою вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де такi судження
є особливо важливими, областi, що характеризуються високим рiвнем складностi, та областi, в
яких припущення й розрахунки мають велике значення для пiдготовки фiнансової звiтностi за
МСФЗ, наведенi нижче.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операцiї, iншої подiї або умови,
керiвництво Товариства застосовує судження пiд час розроблення та застосування облiкової
полiтики, щоб iнформацiя була доречною для потреб користувачiв для прийняття економiчних
рiшень та достовiрною, у тому значеннi, що фiнансова звiтнiсть:
• подає достовiрно фiнансовий стан, фiнансовi результати дiяльностi та грошовi потоки
Товариства;
• вiдображає економiчну сутнiсть операцiй, iнших подiй або умов, а не лише юридичну форму;
• є нейтральною, тобто вiльною вiд упереджень;
• є повною в усiх суттєвих аспектах.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства посилається на прийнятнiсть наведених далi
джерел та враховує їх у низхiдному порядку:
а) вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;
б) визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходiв та витрат у
Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi.
Пiд час здiйснення судження керiвництво Товариства враховує найостаннiшi положення iнших
органiв, що розробляють та затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну
основу для розроблення стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi
практики, тiєю мiрою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.

Судження щодо справедливої вартостi активiв Товариства
Справедлива вартiсть iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховується на основi поточної ринкової вартостi на момент закриття торгiв на звiтну дату. В
iнших випадках оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, властивих рiзним
фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцiнка
справедливої вартостi».
Судження щодо змiн справедливої вартостi фiнансових активiв
Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та припущення, якi мають стосунок до оцiнки
фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не доступнi, є ключовим джерелом
невизначеностi оцiнок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються
на припущеннях керiвництва щодо, показникiв кредитоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд
час оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй;
б) вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також на доходи
(витрати) може бути значним.
Якби керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо, кредитного рейтингу
контрагента, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi
фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на
вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток.
Використання рiзних маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний
вплив на передбачувану справедливу вартiсть.
Судження щодо напряму утримування фiнансових iнструментiв
Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо напряму утримання фiнансових
iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням
ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших
факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних
паперiв, що не є пiдконтрольним керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на
оцiнку фiнансових iнструментiв.
Iнвестицiї, якi не мають активного ринку, внаслiдок заблокування руху НКЦПФР i вартiсть яких
внаслiдок цього не може бути визначена, рекласифiкуються в категорiю дебiторської
заборгованостi, яка визначається на рiвнi останньої справедливої вартостi з наступним
тестуванням на знецiнення.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення активiв
На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської
заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд
знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi
об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за
даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового
активу.
При наявностi об’єктивних свiдчень того, що первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй не може
бути вiдшкодованою, iнвестицiя вважається знецiненою.
По заблокованим цiнним паперам, за полiтикою Товариства оцiнюються пiдстави блокування
руху. За цiнними паперами, по яким рух заблоковано з пiдстав вiдкриття кримiнального
провадження, знецiнення не визнається, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, що свiдчать про
знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї юридичної особи,
скасування емiсiї цiнних паперiв).
За цiнними паперами, рух яких припинено з пiдстав ознак фiктивностi, за полiтикою Товариства,
знецiнення визнається, якщо протягом року з дати рiшення оббiг цiнних паперiв не вiдновлюється
i емiтенти не виключаються iз перелiку емiтентiв з ознаками фiктивностi, якщо тiльки не iснує
iнших факторiв, що свiдчать про знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес
лiквiдацiї юридичної особи, скасування емiсiї цiнних паперiв).
Кошти в банках, в яких розпочато процедуру лiквiдацiї, перекласифiковуются до складу

дебiторської заборгованостi та визнається знецiнення, шляхом формування резерву сумнiвних
боргiв.
Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi.
Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю.
Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань,
тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець
кожного звiтного перiоду.
Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Метод
оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi
Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi Ринковий Офiцiйнi
курси НБУ
Депозити (крiм депозитiв до запитання) Первiсна оцiнка депозиту здiйснюється за його
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює його номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка
депозитiв у нацiональнiй валютi здiйснюється за справедливою вартiстю очiкуваних грошових
потокiв Дохiдний (дисконтування грошових потокiв для депозитiв термiном бiльше 1 року) Ставки
за депозитами, ефективнi ставки за депозитними договорами
Фiнансовi активи Первiсна оцiнка цiнних паперiв як фiнансових активiв здiйснюється за
справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив.
Подальша оцiнка паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю.
За цiнними паперами, справедливу вартiсть яких визначити неможливо, облiк ведеться по
собiвартостi, яка є цiною придбання або останньою справедливою вартiстю на момент змiни
оцiнки. Ринковий, дохiдний, витратний Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату
оцiнки, котирування аналогiчних цiнних паперiв, дисконтованi потоки грошових коштiв
Iнструменти капiталу Первiсна оцiнка iнструментiв капiталу здiйснюється за їх справедливою
вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був отриманий актив. Подальша оцiнка
iнструментiв капiталу здiйснюється за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Ринковий, дохiдний
Офiцiйнi бiржовi курси органiзаторiв торгiв на дату оцiнки, за вiдсутностi визначеного бiржового
курсу на дату оцiнки, використовується остання балансова вартiсть, цiни закриття бiржового
торгового дня, iнформацiя з позабiржового ринку.
Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi
здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних
контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть
погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки
Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю
погашення Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi
потоки
5. Оцiнка статей балансу.
Для ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i пасиви Товариства
оприбутковуються та облiковуються за:
вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю: активи - за сумою
сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм компенсацiї; зобов’язання – за сумою
мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов’язання або сумою коштiв чи їх еквiвалентiв, якi
пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi звичайної господарської дiяльностi;
справедливою (ринковою) вартiстю: активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для
придбання (обмiну) таких активiв; зобов’язання – за сумою, якою може бути погашене таке
зобов'язання в результатi операцiї мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;
вираз «обiзнанi, зацiкавленi та незалежнi сторони» означає наявнiсть добре поiнформованого
покупця, який має бажання купити, i добре поiнформованого продавця, що має бажання продати,
якi є незалежними та дiють у власних iнтересах; приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть зi
справедливою здiйснюється шляхом їх переоцiнки та класифiкацiї на предмет зменшення
корисностi;
амортизованою собiвартiстю - вартiстю, за якою оцiнюються фiнансовий актив, фiнансове

зобов'язання, i яка складається iз собiвартостi придбання (виникнення), збiльшеної (зменшеної) на
суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення,
розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового
списання внаслiдок зменшення корисностi.
Окрiм вказаних, в облiковiй полiтицi Товариства залежно вiд характеру та змiсту завдань рiзних
складових облiкової системи використовуються iншi види оцiнки окремих груп активiв i
зобов’язань.
Активи i зобов’язання Товариства оцiнюються так, щоб створенi пiд них резерви та вжитi заходи
виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Особливостi оцiнки операцiй в iноземнiй валютi.
Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi первiсно оцiнюються i вiдображаються в
бухгалтерському облiку у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi за
офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют.
Активи i зобов’язання в iноземнiй валютi вiдображаються у фiнансовiй звiтностi у гривневому
еквiвалентi за офiцiйним (облiковим) курсом на дату складання звiтностi або на дату їх визнання.
На кожну наступну пiсля визнання дату балансу:
- усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним
(облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату балансу;
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються в
бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних валют на дату
визнання (дату здiйснення операцiї);
- немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за справедливою вартiстю,
вiдображаються в бухгалтерському облiку за офiцiйним (облiковим) курсом гривнi до iноземних
валют на дату визначення їх справедливої вартостi.
Офiцiйнi курси гривнi до iноземних валют, за якими вiдображенi монетарнi статi балансу, були
такими:
Валюта Курс НБУ на 31.12.2017 р.
1 долар США 28,067223
1 євро 33,495424
Основнi засоби.
Основнi засоби Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 «Основнi
засоби».
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання
(експлуатацiї), установлений засiданням iнвентаризацiйної комiсiї, бiльше року.
Амортизацiя основних засобiв нараховується прямолiнiйним методом, починаючи з мiсяця, що
настає за мiсяцем введення в експлуатацiю основних засобiв.
Дiапазон строкiв корисного використання становить:
- будинки та споруди 25-50 рокiв;
- машини та обладнання 3-10 рокiв;
- транспортнi засоби 3-8 рокiв;
- iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) 4-10 рокiв;
- iншi 3-10 рокiв.
Перiод корисного використання необоротного активу i, вiдповiдно, сума його амортизацiї можуть
бути змiненi згiдно наказу по Товариства.
Витрати, якi здiйснюються для пiдтримання основних засобiв в придатному до використання станi
та одержання первiсно визначеного розмiру майбутнiх економiчних вигод вiд їх використання,
включаються до складу витрат звiтного перiоду.
Лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв та iнших матерiальних необоротних активiв не
розраховується, i для цiлей амортизацiї застосовується її нульове значення.
В товариствi використовувати такi класи активiв:
• будинки
• офiсна технiка;
• транспортнi засоби;

• меблi;
• iншi основнi засоби.
Основнi засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декiлькох компонентiв, що
мають рiзнi термiни корисної експлуатацiї чи тих, що приносять вигоду Товариства рiзними
способами, враховувати окремо.
Об'єкти основних засобiв, якi вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю
Строк корисної експлуатацiї основних засобiв визначається виходячи з очiкуваної корисностi
активу.
Нарахування амортизацiї по об'єктах основних засобiв, проводиться прямолiнiйним способом
виходячи з термiну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизацiї основних
засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, необхiдному для
його використання у спосiб передбачений комiсiєю.
Амортизацiя активу припиняється на одну з двох дат, яка вiдбудеться ранiше: на дату, з якої актив
класифiкується як утримуваний для продажу згiдно з МСФЗ 5 «Не поточнi активи, утримуванi для
продажу, та припинена дiяльнiсть», або на дату, з якої припиняється визнання його активом.
09 червня 2017 р. Наглядовою радою Товариства прийнято рiшення про проведення незалежної
оцiнки майна Товариства (Протокол № 07/4 вiд 09.06.2017 р.) вiдповiдно до вимог пункту 7 МСБО
16 «Основнi засоби» та згiдно пункту 20 частини другої статтi 52 Закону України «Про акцiонернi
товариства», пiдпункту 22 пункту 12.9 статтi 12 Статуту Товариства, а саме: визначення ринкової
вартостi житлового будинку за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Стрiльнична, буд. 57,
що належить Товариству.
На пiдставi Звiту про оцiнку майна вiд 20.06.2016 р. № ЕDК170620-001, наданого оцiнювачем
майна Товариства ТОВ «Глобал Апрайзер Груп» (код ЄДРПОУ 34180929, Сертифiкат суб'єкта
оцiночної дiяльностi вiд 25.05.2015 р. № 422/15), була проведена переоцiнка основного засобу на
балансi Товариства на рахунку 103 «будинок у м. Ужгород», у результатi якої вартiсть даного
активу збiльшилася.
Станом на 31.12.2017 р. залишкова вартiсть основних засобiв становить 12 032 тис.грн.
Рух необоротних активiв виглядає так:
(тис.грн.)
Будинки Транспортнi засоби Офiсне обладнання Меблi Iншi необоротнi активи Разом
основнi засоби
Первiсна вартiсть
на 01 сiчня 2017р. 11 313 118 41 23 6 11 501
на 31 грудня 2017р. 15 858 118 45 23 6 16 050
Амортизацiя
на 01 сiчня 2017р. 2 464 112 33 23 5 2 637
на 31 грудня 2017 р. 3 826 113 35 23 5 4 002
Чиста вартiсть
на 01 сiчня 2017р 8 849 6 8 0 1 8 864
на 31 грудня 2017р. 12 032 5 10 0 1 12 048
Нематерiальнi активи.
Нематерiальнi активи Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38
«Нематерiальнi активи».
Одиницею облiку є окремий об'єкт нематерiальних активiв.
Амортизацiя окремого об'єкта нематерiальних активiв розраховується iз застосуванням
прямолiнiйного методу, виходячи зi строку корисного використання об'єкта.
Строк корисного використання об'єкта визначається, виходячи iз юридичних прав Товариства на
актив, та вiдображається в актах (протоколах) постiйно дiючої iнвентаризацiйної комiсiї.
Об'єктами нематерiальних активiв станом на 31.12.2017р. є:
• авторськi права (в т.ч. на програмне забезпечення) – залишкова вартiсть – 0 тис.грн.;
• лiцензiя на суму 10 тис.грн.
Лiцензiя на здiйснення страхової дiяльностi є безстроковою. Вона не амортизуються, але

аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть пiдстав для оцiнки таких активiв як
безстрокових.
Оренда класифiкується як фiнансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всi
ризики та вигоди, пов'язанi з експлуатацiєю активу, i оренда вiдповiдає одному з критерiїв
визнання певного в МСБО 17 «Оренда».
В нашому Товариствi оренда класифiкуються як операцiйна оренда.
МСБО 17 "Оренда" до орендованого примiщення не застосовується з огляду на те, що оренда
цього примiщення 12 мiсяцiв.
Фiнансовi iнвестицiї.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання" i 39
«Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка».
Фiнансовi iнвестицiї, якi належать Товариству на 31.12.2017 р. вiдсутнi.
Дебiторська заборгованiсть
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi Товариство
здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання
фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Операцiйна дебiторська заборгованiсть – це заборгованiсть, яка вини¬кає в процесi страхової
дiяльностi Товариства за умови пiдписання договору та внесення коштiв.
Неоперацiйна дебiторська заборгованiсть вини¬кає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною
дiяльнiстю Товариства. До неї вiдносяться позики, виданi працiвникам Товариства, та аванси
рiзним органiзацiям.
Визнання, класифiкацiю та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi Товариство
здiйснює вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання
фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".
Дебiторська заборгованiсть класифiкується:
1) рахунки до отримання - вид дебiторської заборгованостi, який виникає при продажу страхових
послуг;
2) дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю;
3) iнша заборгованiсть.
Дебiторська заборгованiсть оцiнюється за справедливою вартiстю i балансова вартiсть її
зменшується шляхом застосування методу ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це
ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення
до поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу.
Дебiторська заборгованiсть в балансi виглядає так:
(тис.грн.)
01.01.2017 31.12.2017
Довгострокова дебiторська заборгованiсть 328 2 167
Дебiторська заборгованiсть, яка виникає при продажу страхових послуг 124 24
Поточна дебiторська заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю страхових послуг 28 28
Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв 6 Разом: 486 2219
Дебiторська заборгованiсть, яка виникає при продажу страхових послуг та поточна дебiторська
заборгованiсть, не пов'язана з реалiзацiєю страхових послуг, облiковуються за балансовою
вартiстю.
В облiку враховується заборгованiсть за претензiями в сумi 10 347 тис.грн. у зв’язку з введенням в
банки тимчасової адмiнiстрацiї. На всю суму претензiї нарахований резерв сумнiвних боргiв.
Довгострокова дебiторська заборгованiсть оцiнена за справедливою вартiстю i балансова вартiсть
її зменшується шляхом застосування методу ефективного вiдсотка. Ефективна ставка вiдсотка - це
ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв до строку погашення
до поточної чистої балансової вартостi фiнансового активу. Втрати вiд змiни корисностi склали
152 тис. грн.
Запаси.
Запаси матерiальних цiнностей – це активи, якi утримуються Товариством для споживання у

процесi здiйснення дiяльностi (надання послуг), а також для забезпечення адмiнiстративних
(управлiнських) потреб. Запаси визнаються активом, якщо є ймовiрнiсть отримання в
майбутньому економiчної вигоди, пов’язаної з їх використанням, а вартiсть запасiв може бути
достовiрно визначена.
Запаси товарно-матерiальних цiнностей складаються з:
 господарських матерiалiв (матерiальнi цiнностi, якi необхiднi для забезпечення дiяльностi
Товариства, а також для ремонту примiщень, iнших необоротних активiв);
 малоцiнних i швидкозношуваних предметiв – предметiв, якi використовуються Товариством не
бiльше одного року (незалежно вiд їх вартостi).
У бухгалтерському облiку матерiальнi цiнностi оприбутковуються на вiдповiднi рахунки
бухгалтерського облiку за фактичними цiнами придбання, тобто за первiсною вартiстю, з
урахуванням витрат на транспортування вiд постачальника, податки, збори та iншi обов’язковi
платежi.
Запаси господарських матерiалiв враховуються в бухгалтерському облiку за первiсною вартiстю i
переоцiнцi не пiдлягають.
Iнвентаризацiя запасiв матерiальних цiнностей у Товариства проводиться у вiдповiдностi з
вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.
При вiдпуску запасiв в користування та iншому вибуттi у Товариства використовуються метод
FIFO – «перше надходження-перший видаток».
Товариством використовуються:
- бланки суворого облiку, необхiднi для надання послуг зi страхування (страховi полiси суворої
звiтностi тощо);
- бланки суворого облiку, необхiднi для здiйснення господарських операцiй (чековi книжки,
трудовi книжки та вкладишi до них тощо).
Придбанi бланки суворого облiку вiдображаються на балансовому рахунку 20.9 "Iншi матерiали"
за вартiстю придбання.
Запаси в балансi виглядають так:
(тис.грн.)
01.01.2017 31.12.2017
Запаси, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг 38 34
Допомiжнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг 1 Разом: 39 34
Товариство застосовує формулу оцiнки запасiв при їх вибуттi або передачi у виробництво з
надання страхових послуг за iдентифiкованою собiвартiстю.
Грошовi кошти.
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають грошi в касi, грошi на рахунках у банках, грошовi
кошти в дорозi та iншi короткостроковi лiквiднi iнвестицiї зi строком розмiщення не бiльше трьох
мiсяцiв.
Еквiваленти грошових коштiв - це короткостроковi, високолiквiднi iнвестицiї, якi вiльно
конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни
вартостi.
Грошовi кошти та їх еквiваленти облiковуються за їх номiнальною вартiстю. Грошовi кошти в
iноземнiй валютi облiковуються за перерахунком в гривнi по курсу Нацiонального банку України
на день складання фiнансової звiтностi.
Курсовi рiзницi, якi виникають внаслiдок рiзницi оцiнки активiв та зобов’язань, вартiсть яких
виражена в iноземнiй валютi, на дату первiсного визнання i дату складання фiнансового звiту
вiдображаються як дохiд або витрати перiоду, в якому вони виникають.
Грошовi кошти складаються з грошових коштiв в банках та готiвки в касi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства складена в нацiональнiй валютi України (гривнi), що є
функцiональною валютою.
Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у
функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення
операцiї.

На дату складання фiнансової звiтностi згiдно МСБО 21 «Вплив змiн валютних курсiв» всi
монетарнi статтi, що враховуються в iноземнiй валютi перераховуються та вiдображаються у
Балансi за курсом НБУ на дату складання звiтностi.
Курсовi рiзницi, що виникають при перерахунку вiдображаються пiдсумовуючим пiдсумком, у
звiтi про фiнансовi результати того перiоду, в якому вони виникли.
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Товариства здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37
«Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи».
Грошовi кошти та їх еквiваленти в балансi виглядають так:
(тис.грн.)
01.01.2017 31.12.2017
Грошовi кошти в нацiональнiй валютi 2 243 653
Грошовi кошти в iноземнiй валютi 3 423 3 629
Разом: 5666 4282
Грошовi кошти та їх еквiваленти включають:
01.01.2017 31.12.2017
Кошти в касi 0 0
Поточнi рахунки в банках 901 882
Депозити 4 765 3 400
Акцiонерний та iнший капiтал
Статутний капiтал Товариства сформовано внесками акцiонерiв. Розмiр статутного капiталу
зафiксовано в Статутi Товариства. Збiльшення статутного капiталу здiйснюється за рiшенням
Загальних зборiв акцiонерiв.
Резервний капiтал формується за рахунок нерозподiленого прибутку за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв та вiдповiдно до Статуту Товариства.
Прибуток, що залишається у розпорядженнi Товариства пiсля сплати податкiв i обов’язкових
платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу та
виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.
Резервний капiтал (фонд) Товариства створюється у розмiрi не менше 25% статутного капiталу
Товариства i призначається для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та
запланованих витрат. Резервний капiтал (фонд) формується шляхом щорiчних вiдрахувань у
розмiрi не менше 5% суми чистого прибутку Товариства до досягнення визначеного розмiру.
Протягом 2017року додаткового випуску акцiй Товариством не здiйснювалося, викупу та
наступного продажу викуплених акцiй Товариством не проводилося.
Статутний капiтал Товариства на 31.12.2017 р. становить 12 000,00 тис. грн. акцiї Товариства
вiдображаються в балансi за номiнальною вартiстю.
Емiсiйного доходу не було.
За пiдсумками 2016 року в 2017 роцi дивiденди акцiонерам не виплачувалися.
Збiльшення iншого додаткового капiталу вiдбулось за рахунок дооцiнки основних засобiв – 3
503тис. грн.
Зобов’язання та забезпечення.
Зобов'язання Товариства класифiкуються як довгостроковi (строк погашення понад 12 мiсяцiв) та
поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв).
Товариство не має довгострокових зобов'язань.
Поточна кредиторська заборгованiсть вiдображена в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює
справедливiй вартостi отриманих активiв або послуг.
Поточнi зобов`язання виглядають так:
(тис.грн.)
01.01.2017 31.12.2017
Поточнi зобов’язання за розрахунками:
з одержаних авансiв 51 68
зi страхування 1
з бюджетом 3 7
з учасниками 87 87

Iншi поточнi зобов’язання 68 69
Разом: 209 232
Резерви визнаються, якщо Товариство в результатi певної подiї в минулому має юридичнi або
фактичнi зобов'язання, для врегулювання яких з бiльшим ступенем iмовiрностi буде потрiбно
вiдтiк ресурсiв, i якi можна оцiнити з достатньою надiйнiстю.
Товариство визнає в якостi резервiв – резерв вiдпусток, який формується щорiчно станом на
початок року.
Товариство сформувала такi резерви:
• резерв вiдпусток на 31.12.17р. складає 224 тис. грн.
• страховi резерви на 31.12.17р. складають 4 411 тис. грн.,
в тому числi:
- резерв довгострокових зобов’язань 4 163 тис. грн.
- резерв збиткiв 248 тис. грн.
Страховi резерви представленi такими категорiями дозволених активiв:
грошовi кошти на поточному рахунку 882
банкiвськi вклади (депозити) 3 088
в тому числi в iноземнiй валютi 2 750
нерухоме майно 441
Разом: 4 411
При формуваннi страхових резервiв Товариство дотримується ми дотримуватися вимог
законодавства України та МСФЗ 4 «Страховi контракти».
Формування страхових резервiв здiйснюється Страховиком у вiдповiдностi до статтi 31 Закону
України «Про страхування», Методики формування резервiв iз страхування життя, затвердженої
розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 27 сiчня
2004 р. № 24 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 16 лютого 2004 р. за №198/8797 (iз
змiнами i доповненнями), Положення про формування резервiв зi страхування життя (Додаток № 5
до Правил добровiльного страхування життя, зареєстрованих Держфiнпослуг 27 лютого 2006 р. за
№0161406, зi змiнами вiд 03 червня 2006 р., зареєстрованими Держфiнпослуг 14.09.2006 р. за
№0162129 та змiнами вiд 05 вересня 2007 р., зареєстрованими Держфiнпослуг 31.10.2007 р. за
№0172137).
Вiдповiдно до ч. 14 ст. 30 Закону України «Про страхування» якщо страхова сума за окремим
предметом договору страхування перевищує 10 вiдсоткiв суми сплаченого статутного капiталу i
сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, страховик зобов'язаний укласти договiр
перестрахування.
Пунктом 46 Лiцензiйних умов провадження господарської дiяльностi з надання фiнансових послуг
(крiм професiйної дiяльностi на ринку цiнних паперiв) визначено, що Страховик має право
приймати ризики в перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового страхування,
на здiйснення яких вiн отримав лiцензiю.
Протягом 2017 року АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» не укладено договори про перестрахування,
пiдстав та обов’язку укладати такi договори не виникало. Ризикiв у перестрахування АТ «СК Свiсс
Класiк Лайф» не прийнято. Вiдповiдно частка перестраховикiв у страхових резервах вiдсутня.
До оцiнки адекватностi страхових зобов’язань Товариство залучила залучали актуарiя та фахiвцiв
з актуарної та фiнансової математики. Актуарнi розрахунки здiйснювалися на пiдставi Договору
вiд 10 грудня 2012 р. про надання актуарних послуг, укладеного мiж Страховиком та актуарiєм
Войтовичем Андрiєм Богдановичем, який дiє на пiдставi Свiдоцтва на право займатися
актуарними розрахунками та посвiдчувати їх вiд 26 вересня 2013 року реєстрацiйним номером 01011, виданим Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв
фiнансових послуг.
Всi винагороди працiвникам в Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно до МСБО 19
«Виплати працiвникам».
Доходи та витрати
Доходи Товариства визнаються вiдповiдно до МСБО 18 «Дохiд». Доходи та витрати визнаються за
методом нарахування.

Дохiд – це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi надходження чи
збiльшення корисностi активiв або у виглядi зменшення зобов’язань, результатом чого є
збiльшення чистих активiв, за винятком збiльшення, пов’язаного з внесками учасникiв.
Дохiд визнається у звiтi про прибутки та збитки за умови вiдповiдностi визначенню та критерiям
визнання. Визнання доходу вiдбувається одночасно з визнанням збiльшення активiв або
зменшення зобов’язань.
Дохiд вiд продажу фiнансових iнструментiв, iнвестицiйної нерухомостi або iнших активiв
визнається у прибутку або збитку в разi задоволення всiх наведених далi умов:
а) Товариство передало покупцевi суттєвi ризики i винагороди, пов’язанi з власнiстю на
фiнансовий iнструмент, iнвестицiйну нерухомiсть або iншi активи;
б) за Товариством не залишається анi подальша участь управлiнського персоналу у формi, яка
зазвичай пов’язана з володiнням, анi ефективний контроль за проданими фiнансовими
iнструментами, iнвестицiйною нерухомiстю або iншими активами;
в) суму доходу можна достовiрно оцiнити;
г) ймовiрно, що до Товариства надiйдуть економiчнi вигоди, пов’язанi з операцiєю;
та
ґ) витрати, якi були або будуть понесенi у зв’язку з операцiєю, можна достовiрно оцiнити.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження
коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату
балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштiв
Чиста сума страхових премiй
Сума (нарахованих) отриманих премiй за 2017 рiк склала 330 тис. грн.
Премiї, сплаченi (нарахованi) перестраховикам 0 тис.грн.
За iншими договорами накопичу-вального страхування За договорами страхування життя лише на
випадок смертi За iншими договорами страхування життя Усього
Валовi страховi премiї 330 0 0 330
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами за 2017 та 2016 роки представленi таким чином:
2017 2016
Страховi вiдшкодування 185 125
Викупнi суми 188 905
Разом: 373 1 030
Iншi операцiйнi доходи
Iншi операцiйнi доходи за 2017 та 2016 роки представленi таким чином:
2017 2016
Операцiйна курсова рiзниця 424 837
Вiдсотки, нарахованi за депозитними вкладами 215 589
Iншi (дохiд вiд списання кредит. заборгованостi) 2 5
Разом: 641 1431
Iншi доходи ( безоплатно отриманi активи) склали 3 тис.грн.
Витрати вiд змiни у резервах довгострокових зобов'язань – (38) тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати
Адмiнiстративнi витрати за 2017 та 2016 роки представленi таким чином:
2017 2016
Заробiтна плата (651) (886)
в т.ч. за договорами цивiльно-правового характеру (61) 0
Вiдрахування до соцiальних фондiв (180) (257)
Амортизацiя на необоротнi активи (323) (150)
Витрати на зв’язок (14) (12)
Витрати на оренду (264) (240)
Банкiвське обслуговування та РКО (20) (20)

Матерiальнi витрати (8) (12)
Утримання автотранспорту 0 (27)
Аудиторськi послуги (28) (28)
Послуги нотарiуса (5) (6)
Послуги кур’єра, поштовi послуги (3) (1)
Консультацiйно-iнформацiйнi послуги (301) (280)
Страхування (1) (1)
Послуги зберiгача та реєстратора (7) (7)
Представницькi витрати (6) (5)
Податки i збори (2) 0
Навчання спiвробiтникiв (4) (11)
Iншi витрати (18) (20)
Разом: (1 835) (1 963)
Витрати на збут вiдсутнi
Iншi операцiйнi витрати
Iншi операцiйнi витрати за 2017 та 2016 роки представленi таким чином:
2017 2016
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi (314) (450)
Iншi (в т.ч. вiд змiни вартостi активiв) (152) (419)
Редукування та викупнi суми за договорами страхування (290) (1 071)
Разом: (756) (1 940)
За результатами 2017р. фiнансовий результат до оподаткування склав – збиток в сумi (2 189)
тис.грн., витрати з податку на прибуток – (2) тис. грн. Чистий збиток – (2 191) тис.грн.
Сукупний дохiд (дооцiнка необоротних активiв) склала 3 503 тис.грн. i результат з урахуванням
сукупного доходу за 2017 рiк склав 1 312 тис. грн. прибутку.
Звiт про рух грошових коштiв
Звiт грошових коштiв за 2017 рiк складено за вимогами МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»
за прямим методом, згiдно з яким розкривається iнформацiя про основнi класи валових
надходжень грошових коштiв чи валових виплат грошових коштiв на нетто-основi. У звiтi
вiдображено рух грошових коштiв вiд операцiйної та неоперацiйної (iнвестицiйної та фiнансової)
дiяльностi.
Операцiйна дiяльнiсть – полягає в отриманнi прибутку вiд звичайної дiяльностi, витрати на
придбання оборотних активiв, втрати на оплату працi персоналу, сплату податкiв, вiдрахування на
соцiальнi заходи та iншi витрати.
Iнвестицiйна дiяльнiсть — це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв
вiднесених до довгострокових, та поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не
розглядаються як грошовi еквiваленти, отриманi вiдсотки та дивiденди.
Фiнансова дiяльнiсть — це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi
отримання та погашення позик.
Результатом чистого руху коштiв вiд дiяльностi Товариства за звiтний рiк є вiд’ємне значення
руху грошових коштiв в сумi – 1 500 тис. грн.
Звiт про власний капiтал
Товариство складає Звiт про змiни у власному капiталi де iнформує про змiни у власному капiталi
вiдповiдно до МСБО1. Звiт про власний капiтал за 2017 р. включає таку iнформацiю:
- загальний сукупний прибуток за перiод;
- для нерозподiленого прибутку(непокритого збитку) вплив ретроспективного перерахунку,
визнаного вiдповiдно до МСБО 8;
- змiни в результатi отриманого прибутку (збитку).
До статей власного капiталу в балансi Товариства входять:
тис. грн.
01.01.2017 31.12.2017
Статутний капiтал 12000 12000
Капiтал в дооцiнках 8 289 11 792

Резервний капiтал 352 352
Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) (8224) (10 415)
Разом власний капiтал: 12417 13 729
Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2017р. становить - 13 729 тис. грн. i є
бiльшою зареєстрованого розмiру статутного капiталу страховика (12000 тис. грн.).
Операцiйнi сегменти
Протягом 2017 року Товариство здiйснювало дiяльнiсть в одному географiчному та бiзнес
сегментi, отже Додаток до рiчної фiнансової звiтностi «Iнформацiя за сегментами» не готувався.
Ризик гiперiнфляцiї.
Враховуючи офiцiйнi данi Державної служби статистики України, кумулятивний рiвень iнфляцiї
за трирiчний перiод, включаючи 2015, 2016 та 2017 роки, склав 101,0 %. Це створило передумови
для виникнення питання необхiдностi проведення перерахунку фiнансової звiтностi згiдно з
МСБО 29 за 2017 рiк.
Пiд час складання фiнансової звiтностi Товариство проаналiзувало критерiї, якi характеризують
показник гiперiнфляцiї i передбаченi у параграфi 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення вiддає перевагу збереженню своїх цiнностей у формi немонетарних
активiв або у вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Суми, утримуванi в нацiональнiй валютi,
негайно iнвестуються для збереження купiвельної спроможностi;
б) основна маса населення розглядає грошовi суми не в нацiональнiй грошовiй одиницi, а у
вiдносно стабiльнiй iноземнiй валютi. Цiни можуть також наводитися в цiй валютi;
в) продаж та придбання на умовах вiдстрочки платежу здiйснюється за цiнами, якi компенсують
очiкувану втрату купiвельної спроможностi протягом перiоду вiдстрочки платежу, навiть якщо
цей строк є коротким;
г) вiдсотковi ставки, заробiтна плата та цiни iндексуються згiдно iндексу цiн;
ґ) кумулятивний рiвень iнфляцiї за трирiчний перiод наближається до 100% або перевищує цей
рiвень.
Показник рiчної iнфляцiї повнiстю спiвпав з прогнозами мiжнародного агентства Fitch. На кiнець
2018 року мiжнародне рейтингове агентство прогнозує iнфляцiю 9,1%. Крiм того, Fitch прогнозує
рiст реального ВВП України в 2017 роцi на рiвнi 2% с подальшим прискоренням до 3,2% в 2018
роцi. Спираючись на проведений аналiз та висновки дiйшли висновку, що за показниками
наведеними у пiдпунктах в) i г) параграфа 3 МСБО 29 економiчний стан в Українi не вiдповiдає
ситуацiї, що характеризується гiперiнфляцiєю.
Тож, згiдно з мiжнародним стандартом бухгалтерського облiку 29 «Фiнансова звiтнiсть в умовах
гiперiнфляцiї» управлiнським персоналом Товариство прийнято рiшення не проводити
перерахунок фiнансової звiтностi за 2017 рiк.
Система внутрiшнього аудиту (контролю)
Органiзацiя роботи Служби внутрiшнього аудиту (контролю) Товариства у 2017 роцi
здiйснювалась на пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту (контролю),
затвердженого рiшенням Наглядової Ради вiд 05.05.2013 р. №34/1 (далi – Положення). Рiшенням
Наглядової ради вiд 26.12.2016 р. №60 Положення затверджено у новiй редакцiї.
Вiдповiдно до вимог Положення Служба внутрiшнього аудиту (контролю) має такi основнi
завдання: рiчне планування завдань Служби внутрiшнього аудиту (контролю); реалiзацiя завдань
згiдно iз затвердженим планом; своєчасне надання звiтiв Наглядовiй радi Товариства; сприяння
органам управлiння Товариства в покращеннi системи управлiння Товариством; монiторинг
впровадження структурними пiдроздiлами Товариства прийнятих рекомендацiй; виявлення сфер
потенцiйних збиткiв для фiнансової установи, сприятливих умов для шахрайства, зловживань i
незаконного присвоєння коштiв фiнансової установи; взаємодiя iз зовнiшнiми аудиторами; аналiз
висновкiв зовнiшнiх аудиторiв та здiйснення монiторингу виконання рекомендацiй зовнiшнiх
аудиторiв; взаємодiя з iншими пiдроздiлами Товариства у сферi органiзацiї контролю i
монiторингу системи управлiння Товариством; участь в службових розслiдуваннях та
iнформування органiв управлiння Товариства про результати таких розслiдувань; розробка та
впровадження програм оцiнки i пiдвищення якостi внутрiшнього аудиту (контролю).
Внутрiшнiй аудитор звiтує перед Наглядовою радою Товариства: за результатами кожного

календарного року – шляхом надання звiту про результати дiяльностi Служби внутрiшнього
аудиту (контролю) за рiк; про дотримання органiзацiйної незалежностi внутрiшнього аудитора –
щонайменше один раз на три роки; про результати проведених спецiальних аудитiв та
розслiдувань – одразу пiсля їх проведення; про необхiднiсть внесення змiн та доповнень до
Положення – за результатами кожного календарного року.
Всi звiти та висновки за результатами аудиторських перевiрок та рекомендацiї, наданi внутрiшнiм
аудитором, своєчасно доводяться до вiдома керiвника Товариства одразу пiсля завершення
перевiрок для ознайомлення, надання вiдповiдних коментарiв/пояснень та виправлення недолiкiв у
роботi пiдроздiлiв Товариства.
Перевiрка адекватностi визнаних страхових зобов’язань
Станом на кiнець звiтного перiоду Страховик оцiнював адекватнiсть визнаних ним страхових
резервiв (далi – LAT (LiabilityAdequacyTest) за договорами добровiльного страхування життя
згiдно з Мiжнародним стандартом фiнансової звiтностi (IFRS) 4 «Страховi контракти» та чинним
законодавством України. Результат тесту показує на скiльки потрiбно збiльшити сформованi
резерви для покриття майбутнiх зобов’язань.
Методологiя проведення LAT полягає у порiвняннi розмiру сформованих резервiв Страховика iз
оцiненою поточною вартiстю (на момент формування резервiв) майбутнiх очiкуваних грошових
потокiв за страховими контрактами. При проведеннi перевiрки адекватностi зобов’язань була
використана детермiнована модель дисконтних грошових потокiв iз використанням якнайкращих
поточних оцiнок майбутнiх контрактних грошових потокiв, що базуються на проведеннi аналiзу
даних Страховика.
Для оцiнки адекватностi страхових резервiв станом на 31.12.2017 р. поточна вартiсть майбутнiх
грошових потокiв визначається станом на останнiй день звiтного перiоду.При цьому здiйснено
прогнозування та оцiнка поточної вартостi наступних грошових потокiв:
Грошовi потоки зi знаком «+»:
- страховi премiї.
Грошовi потоки зi знаком «-»:
- страховi виплати (у тому числi бонуси, якi вже оголошенi страхувальникам та прогнозованi, якi
будуть оголошенi в майбутньому);
- виплати викупних сум при достроковому розiрваннi договорiв страхування життя;
- витрати на ведення справи/супровiд договорiв страхування життя (аквiзицiйнi та
адмiнiстративнi).
Згiдно описаної вище моделi отримано значення LAT тесту рiвним 0. Отже, визнанi страховi
резерви є адекватними та достатнiми для покриття Страховиком усiх майбутнiх зобов’язань за
договорами добровiльного страхування життя.
Управлiння ризиками
Систему управлiння ризиками у Товариствi запроваджено у 2014 роцi. Внутрiшнiм документом, на
пiдставi якого забезпечується практична реалiзацiя системи управлiння ризиками, є Стратегiя
управлiння ризиками АТ «СК Свiсс Класiк Лайф», затверджена Наглядовою радою Товариства
(протокол №41 вiд 25.06.2014 р.) (далi – Стратегiя). Стратегiю розроблено на пiдставi Закону
України «Про страхування», Закону України «Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг», Вимог до органiзацiї i функцiонування системи управлiння ризиками у
страховика, затверджених розпорядженням Нацкомфiнпослуг вiд 04.02.2014 р. №295; Вимог щодо
регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацiї щодо ключових
ризикiв та результатiв проведених стрес-тестiв, затверджених розпорядженням Нацкомфiнпослуг
вiд 13.02.2014 р. №484.
Функцiю оцiнки ризикiв у Товариствi виконує вiдповiдальний працiвник, який пiдпорядковується
безпосередньо Генеральному директору та має вiдповiднi повноваження щодо доступу до
iнформацiї, необхiдної для оцiнки ризикiв.
Стратегiя управлiння ризиками являє собою частину загальної стратегiї Товариства, яка полягає в
розробцi заходiв по нейтралiзацiї можливих фiнансових наслiдкiв ризикiв, пов’язаних iз
здiйсненням рiзноманiтних аспектiв професiйної дiяльностi на ринку страхування життя.
Управлiння ризиками професiйної дiяльностi Товариства засноване на принципах, основними iз

яких є:
1. Усвiдомлення прийняття ризикiв. Фiнансовий ризик – це об’єктивне явище, яке властиве
бiльшостi господарських операцiй. Товариство повинно усвiдомлено йти на ризик, якщо воно
сподiвається отримати вiдповiдний дохiд вiд здiйснення фiнансової операцiї. По операцiях пiсля
оцiнки рiвня ризику можна застосувати механiзм «уникнення ризику», але повнiстю виключити
ризик з фiнансової дiяльностi Товариства неможливо.
2. Управлiння ризиками, що приймаються. До складу портфеля ризикiв Товариства повиннi
включатися переважно тi з них, що пiддаються нейтралiзацiї в процесi управлiння незалежно вiд їх
суб’єктивної чи об’єктивної природи.
3. Незалежнiсть управлiння окремими ризиками. Ризики є незалежними один вiд одного i
фiнансовi втрати по одному з ризикiв портфеля не обов’язково збiльшить ймовiрнiсть настання
ризикового випадку по iншим ризикам, тобто фiнансовi втрати по рiзним видам ризикiв є
незалежними один вiд одного i в процесi управлiння ними вони повиннi нейтралiзуватися
iндивiдуально.
4. Спiвставлення рiвня ризикiв, що приймаються, з фiнансовими можливостями Товариства.
Очiкуваний розмiр фiнансових втрат Товариства, що вiдповiдає тому чи iншому рiвню ризику,
повинен вiдповiдати тiй частцi капiталу, яка забезпечує внутрiшнє страхування ризикiв.
5. Економiчнiсть управлiння ризиками. Витрати Товариства на нейтралiзацiю вiдповiдного ризику
не повиннi перевищувати суму можливих фiнансових збиткiв по ньому навiть при найвищому
ступенi ймовiрностi настання ризикового випадку.
6. Врахування фактору часу в управлiннi ризиками. Чим довший перiод здiйснення фiнансових
операцiй, тим ширший дiапазон супутнiх ризикiв, менша можливiсть забезпечити нейтралiзацiю їх
негативних фiнансових наслiдкiв за критерiєм економiчностi управлiння ризиками.
7. Врахування фiнансової стратегiї Товариства в процесi управлiння ризиками. Система
управлiння ризиками повинна базуватися на загальних критерiях вибраної Товариством стратегiї.
Управлiння ризиками окремих фiнансових операцiй повинно виходити iз вiдповiдних параметрiв
ризику.
8. Врахування можливостi передачi ризикiв. Прийняття ряду ризикiв є неспiвставним з
фiнансовими можливостями Товариства по нейтралiзацiї їх негативних наслiдкiв при
ймовiрнiсному настаннi ризикового випадку. Включення таких ризикiв до портфелю сукупних
фiнансових ризикiв можливо лише у випадку їх часткової чи повної передачi чи страхування
ризику.
При здiйсненнi управлiння ризиками використовується така класифiкацiя ризикiв:
1) андеррайтинговий ризик, який включає такi ризики: ризик збiльшення рiвня смертностi; ризик
збiльшення тривалостi життя; ризик непрацездатностi та шкоди здоров’ю; ризик збiльшення
витрат на ведення справи; ризик змiни розмiру ануїтетiв; ризик передчасного припинення дiї
договорiв; катастрофiчний ризик;
2) ринковий ризик, який включає такi ризики: ризик iнвестицiй в акцiї; ризик процентної ставки;
валютний ризик; ризик спреду; майновий ризик; ризик ринкової концентрацiї;
3) ризик дефолту контрагента;
4) операцiйний ризик.
Серед ризикiв, якi потребують мiнiмiзацiї i пом'якшення їхнiх наслiдкiв, Товариством видiляються
такi: ризик передчасного припинення дiї договорiв, валютний ризик, майновий ризик та ризик
дефолту контрагента та операцiйний ризик.
Система управлiння ризиками у Товариствi передбачає собою певнi превентивнi заходи з
мiнiмiзацiї їхнiх негативних наслiдкiв. Механiзм нейтралiзацiї ризикiв ґрунтується на
використаннi сукупностi методiв i прийомiв зменшення можливих фiнансових втрат. Їх вибiр
значною мiрою залежить вiд стратегiї та прiоритетних цiлей, конкретної ситуацiї.
Зниження (нейтралiзацiя) ризикiв та лiквiдацiя негативних наслiдкiв реалiзацiї ризикiв протидiї
ризикам має такi основнi складовi: нейтралiзацiя ризикiв за рахунок ресурсiв самого Товариства;
зовнiшнє страхування ризикiв.
До заходiв щодо уникнення ризикiв у першу чергу вiдноситься вiдмова вiд здiйснення фiнансових
операцiй з високим рiвнем ризику. Механiзм системи нейтралiзацiї ризикiв передбачає

використання таких елементiв: уникнення ризику; утримання ризику; мiнiмiзацiя ризикiв (шляхом
диверсифiкацiї, лiмiтування, хеджування). Найчастiше Товариство застосовує такi заходи:
уникнення ризикiв; мiнiмiзацiя ризикiв шляхом диверсифiкацiї та лiмiтування.
Диверсифiкацiя ризикiв полягає у зменшеннi рiвня їхньої концентрацiї. Цей метод
використовується для уникнення негативних наслiдкiв несистематичних (специфiчних) ризикiв.
Незалежно вiд того, який ризик мiнiмiзується за допомогою диверсифiкацiї, принцип єдиний –
максимально розподiлити грошовi вкладення мiж рiзноманiтними активами для того, щоб
уникнути значних фiнансових втрат у випадку, коли окремi активи стають збитковими пiд
впливом зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв.
Лiмiтування здiйснюється шляхом встановлення вiдповiдних фiнансових нормативiв (лiмiтiв) за
окремими напрямами професiйної дiяльностi Товариства з метою фiксацiї можливих фiнансових
втрат на допустимому для Товариства рiвнi. Перелiк нормативiв (лiмiтiв) залежить вiд виду
ризику, що лiмiтується.
Працiвники Товариства пiдтримують належний рiвень iнформованостi щодо всього спектру
ризикiв, з якими вони стикаються пiд час виконання своїх обов’язкiв, та намагаються виявляти
ризики по всiх аспектах своєї роботи.
Управлiння капiталом
Основним джерелом капiталу, яким користується Товариство, є статутний капiтал. Вимоги щодо
капiталу, як правило, регулярно прогнозуються i оцiнюються до прогнозiв щодо наявного капiталу
i очiкуваної внутрiшньої ставки доходностi, включаючи аналiз ризикiв I аналiз чутливостi.
Згiдно зi статтею 6 Статуту Страховика рiшення про збiльшення або зменшення статутного
капiталу Товариства приймається Загальними зборами акцiонерiв. Збiльшення статутного капiталу
здiйснюється в порядку, встановленому чинним законодавством, шляхом: 1) пiдвищення
номiнальної вартостi акцiй; або 2) розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi.
Збiльшення розмiру статутного капiталу Товариства за рахунок додаткових внескiв здiйснюється
шляхом приватного (закритого) розмiщення додаткових акцiй iснуючої номiнальної вартостi.
Акцiонери Товариства мають переважне право на придбання акцiй додаткової емiсiї в порядку,
передбаченому цим Статутом та чинним законодавством.
У Товариствi формується резервний капiтал у розмiрi 15% (п’ятнадцять вiдсоткiв) статутного
капiталу. Розмiр щорiчних вiдрахувань до резервного капiталу складає не менше 5% (п’яти
вiдсоткiв) суми чистого прибутку Товариства за рiк, поки резервний капiтал не досягне розмiру,
зазначеного в цьому пунктi.
У Товариствi створюються також iншi фонди, розмiр, джерела утворення та напрямки
використання яких визначаються чинним законодавством та/або Загальними зборами акцiонерiв
Товариства.
Вiдповiдно до п. 7.3. статтi 7 Статуту Товариство має право за рiшенням Загальних зборiв
акцiонерiв викупити у акцiонерiв акцiї за згодою власникiв таких акцiй. Порядок реалiзацiї цього
права визначається рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв про викуп Товариством власних акцiй.
Товариство повинно протягом року з моменту викупу продати викупленi ним акцiї або анулювати
(погасити) їх вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв, яким було передбачено викуп
Товариством власних акцiй. Викупленi Товариством акцiї не враховуються у разi розподiлу
прибутку, голосування i визначення кворуму на Загальних зборах акцiонерiв.
Згiдно зi статтею 9 Статуту акцiонери та Товариство мають переважне право на придбання акцiй,
що пропонуються їх власником до продажу третiй особi. Акцiонери мають переважне право на
придбання акцiй, що продаються iншими акцiонерами Товариства, за цiною та на умовах,
запропонованих акцiонером третiй особi, пропорцiйно кiлькостi акцiй, що належать кожному з
них на день отримання Товариством повiдомлення вiд акцiонера, який має намiр продати свої
акцiї, вiдповiдно до пункту 9.3 Статуту.
Товариство має переважне право на придбання акцiй, що продаються його акцiонерами, якщо
акцiонери не використали своє переважне право на придбання таких акцiй. Купiвля-продаж акцiй
має здiйснюватися у порядку та на умовах, встановлених пунктами 9.3–9.12 Статуту.
Операцiї iз пов'язаними сторонами
До пов'язаних сторiн або операцiй зi пов'язаними сторонами, як зазначено у МСБО 24

(переглянутому у 2009 роцi) «Розкриття iнформацiї про пов'язанi сторони», вiдносяться:
а) Фiзична особа або близький родич такої особи є пов'язаною стороною iз суб'єктом
господарювання, що звiтує, якщо така особа:
• контролює суб'єкт господарювання, що звiтує, або здiйснює спiльний контроль над ним;
• має суттєвий вплив на суб'єкт господарювання, що звiтує;
• є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання, що звiтує, або
материнського пiдприємства суб'єкта господарювання, що звiтує.
б) Суб'єкт господарювання є пов'язаним iз суб'єктом господарювання, що звiтує, якщо
виконується будь-яка з таких умов:
• суб'єкт господарювання та суб'єкт господарювання, що звiтує, є членами однiєї групи (а це
означає, що кожне материнське пiдприємство, дочiрнє пiдприємство або дочiрнє пiдприємство пiд
спiльним контролем є пов'язанi одне з одним);
• один суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством або спiльним пiдприємством iншого
суб'єкта господарювання (або асоцiйованого пiдприємства чи спiльного пiдприємства члена групи,
до якої належить iнший суб'єкт господарювання);
• обидва суб'єкти господарювання є спiльними пiдприємствами однiєї третьої сторони;
• один суб'єкт господарювання є спiльним пiдприємством третього суб'єкта господарювання, а
iнший суб'єкт господарювання є асоцiйованим пiдприємством цього третього суб'єкта
господарювання;
• суб'єкт господарювання є програмою виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв або
суб'єкта господарювання, що звiтує, або будь-якого суб'єкта господарювання, який є пов'язаним iз
суб'єктом господарювання, що звiтує.
Якщо суб'єкт господарювання, що звiтує, сам є такою програмою виплат, то працедавцi-спонсори
також є пов'язаними iз суб'єктом господарювання, що звiтує;
• суб'єкт господарювання перебуває пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеної в
пунктi а);
• особа, визначена в пiдпунктi першому пункту а), має значний вплив на суб'єкт господарювання
або є членом провiдного управлiнського персоналу суб'єкта господарювання (або материнського
пiдприємства суб'єкта господарювання).
При розглядi взаємовiдносин кожної можливої пов'язаної сторони особлива увага надається змiсту
вiдносин, а не тiльки їхнiй юридичнiй формi.
Протягом року, що закiнчився 31 грудня 2017 пов'язаними сторонами Товариства були акцiонери
та провiдний управлiнський персонал.
У 2017 роцi Товариство мало такi обороти та залишки за операцiями з пов'язаними сторонами:
Стаття Оборот за 2017 рiк, тис. грн.
Адмiнiстративнi витрати (витрати на провiдний управлiнський персонал) (240,0)
Продовження тексту приміток
Судовi процеси
27 лютого 2017 р. Печерським районним судом мiста Києва вiдкрито провадження у цивiльнiй
справi №757/11133/17-ц за позовом Борунова Олега Анатолiйовича до Приватного акцiонерного
товариства «Страхова компанiя Свiсс Класiк Лайф» про зобов’язання вчинити певнi дiї. Розгляд
справи триває. Пiд час розгляду справи судом Борунов О.А. змiнював свої позовнi вимоги. Станом
на даний час позовнi вимоги Борунова О.А. такi:
1) визнати трудовий контракт вiд 10.04.2014 р., укладений мiж АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» та
Боруновим О.А., розiрваним 06.02.2017 р.;
2) визнати Борунова О.А. звiльненим з посади Генерального директора АТ «СК Свiсс Класiк
Лайф» 06.02.2017 р. на пiдставi ст. 39 Кодексу законiв про працю України.
Наступне судове засiдання по справi №757/11133/17-ц призначено на 13.03.2018 р.
Судовi позови до Страховика, у тому числi щодо надання фiнансових послуг, вiдсутнi.
Iнформацiя вiдповiдно до МСБО № 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду»
Подiй пiсля звiтного перiоду – сприятливих та несприятливих подiй, якi вiдбувались з кiнця

звiтного перiоду до дати затвердження фiнансової звiтностi до випуску – не було.
Подiй, якi вимагають коригування пiсля звiтного перiоду, коли страховiй Товариства слiд
коригувати суми, визнанi у фiнансовiй звiтностi, або визнавати ранiше не визнанi статтi не було, а
саме:
1) рiшень пiсля звiтного перiоду в судовiй справi, яке пiдтверджує, що страхова Товариство мала
теперiшню заборгованiсть на кiнець звiтного перiоду;
2) отримання iнформацiї пiсля звiтного перiоду, яка свiдчить, що кориснiсть активу зменшилася на
кiнець звiтного перiоду або що суму ранiше визнаного збитку вiд зменшення корисностi цього
активу треба коригувати, а саме:
- не було банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiдтверджує, як правило,
що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець звiтного перiоду i
що суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть торговельної дебiторської
заборгованостi;
- не було банкрутства замовникiв, яке сталося пiсля звiтного перiоду, що пiдтверджує, як правило,
що збиток за торговельною дебiторською заборгованiстю вже iснував на кiнець звiтного перiоду i
що суб'єктовi господарювання слiд коригувати балансову вартiсть торговельної дебiторської
заборгованостi;
- не було продажу запасiв пiсля звiтного перiоду, що може свiдчити про їхню чисту вартiсть
реалiзацiї на кiнець звiтного перiоду.
- не було визначення пiсля звiтного перiоду собiвартостi придбаних активiв або надходжень вiд
проданих активiв до кiнця звiтного перiоду;
- не було визначення пiсля звiтного перiоду суми прибутку за програмою участi в прибутках
Товариства або визначення виплат бонусiв не було викриття шахрайства або помилок, яке
свiдчить, що фiнансова звiтнiсть була неправильною.
Безперервна дiяльнiсть
Протягом звiтного перiоду Страховик дотримувався принципiв безперервної дiяльностi з метою
забезпечення продовження функцiонування у разi настання надзвичайних обставин. План щодо
забезпечення безперервної дiяльностi страховика передбачає план дiй, що дозволяє страховiй
компанiї продовжувати своє функцiонування у випадках настання таких кризових явищ як
стихiйнi лиха, пожежа, пошкодження комп'ютерного обладнання та мережi, кiбер-атаки тощо. З
метою швидкого i повного вiдновлення роботи Страховиком передбачено план аварiйного
вiдновлення, обов'язковою частиною якого є архiв носiїв з резервними копiями даних (IT-архiв);
система оповiщення та екстреного зв’язку.
Перспективи на майбутнє
Основними прiоритетами подальшої дiяльностi АТ «СК Свiсс Класiк Лайф» є:
- тiсна спiвпраця з ефективними iнвесторами щодо залучення прямих iнвестицiй у власний капiтал
Страховика з метою пiдвищення його конкурентоспроможностi на ринку фiнансових послуг;
- зростання доходiв вiд страхової дiяльностi за рахунок впровадження нових програм страхування
життя та залучення нових клiєнтiв;
- пiдвищення стабiльностi страхового портфелю, зменшення вiдсотку достроково припинених за
iнiцiативою страхувальникiв договорiв страхування життя;
- удосконалення послуг з прийому вiд клiєнтiв страхових платежiв (премiй) як за допомогою
банкiвських термiналiв самообслуговування, так i за технологiєю прямого списання банками
страхових платежiв з платiжних карток страхувальникiв.
Порядок розподiлу прибутку здiйснюється Загальними Зборами акцiонерiв.
Валюта балансу Товариства станом на 31 грудня 2017 р. становить 18 596 тис. грн.
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