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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА 

щодо фінансової  звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ» за рік, що закінчився 31 грудня 2017 року 

 

Власникам та керівництву ПрАТ  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ»  

Національній комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг. 

 

 

І. Звіт щодо  аудиту  фінансової звітності 

Думка із застереженням 

Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА  «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ»   (надалі – ПрАТ «СК «КД 

ЖИТТЯ», також – Товариство, або Компанія), яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіт про рух 

грошових коштів(за прямим методом), звіт про власний капітал за  рік що закінчився 

зазначеною датою, та приміток до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих 

облікових політик. 

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки 

із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в 

усіх суттєвих аспектах  фінансовий стан ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ»   на 31 грудня 2017 р., його фінансові результати і 

грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності («МСФЗ»). 

Основа для думки із застереженням 

За результатами аудиту річної фінансової звітності виявлені деякі невідповідності 

Міжнародним стандартам фінансової звітності. Так,  у Звіті про власний капітал відсутня 

порівняльна інформація за аналогічний період попереднього року (МСБО 1. 38, 38А).  

Примітки до фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  

«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «КД ЖИТТЯ» за 2017 рік  не включають всі розкриття згідно 

вимог МСФЗ, а саме:  не розкрита інформація щодо використання справедливої вартості 

(МСФЗ 13); не показана звірка сум грошових коштів та їх еквівалентів, відображених у Звіті 

про рух грошових коштів, з відповідними статями Звіту про фінансовий стан (МСБО 7.45); 

відсутні розкриття щодо кількісної інформації по управлінню фінансовими ризиками  

(пункти 31 та 34 МСФЗ 7.31,34).  
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Ми провели аудит відповідно до «Міжнародних  стандартів  контролю  якості, аудиту,  

огляду,  іншого надання впевненості  та  супутніх  послуг», видання 2015 року, (МСА), 

прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України 

№ 344 від 04.05.2017 року, для  застосування до завдань, виконання яких здійснюється після 1 

червня 2017 року. 

Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі 

«Відповідальність аудитора  за аудит фінансової звітності» нашого звіту.   

Ми є незалежними по відношенню до ПрАТ «СК «КД ЖИТТЯ» згідно з  Кодексом 

етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс 

РМСЕБ») та етичними вимогами, застосовними  в Україні до нашого аудиту фінансової 

звітності, а також виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу 

РМСЕБ. 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для 

використання їх як основи для  нашої думки. 

 

Ключові питання аудиту 

Ключові питання аудиту – це питання, що, на наше професійне судження, були 

значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання 

розглядались в контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при 

формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цих питань. 

Ми визначили, що нижче описане питання є ключовим питанням аудиту, який слід 

відобразити в нашому звіті.  

Ключове питання   аудиту Аудиторські процедури, що були виконані 

по відношенню ключового питання 

аудиту 

Оцінка страхових зобов’язань (страхових 

резервів) 

 

Оцінка резервів довгострокових зобов’язань, 

що створюються Компанією по договорах 

страхування життя - складний  процесс, що 

вимагає істотних  професійних  суджень і 

оцінок  та  який базується на припущеннях 

щодо майбутніх економічних і політичних 

умов. Оцінювання справедливої вартості 

зобов'язань Компанії по довгострокових 

договорах страхування полягає в розрахунку 

дисконтованої вартості всіх майбутніх 

грошових потоків за страховими контрактами 

на основі реалістичних актуарних припущень. 

Ця оцінка включає якнайкращі поточні оцінки 

всіх майбутніх  контрактних грошових потоків 

та пов’язаних з ними таких грошових потоків, 

як витрати на врегулювання збитків, 

адміністративні витрати за страховими 

полісами, а також грошових потоків, що 

походять від вбудованих опціонів та гарантій, 

Ми оцінили основні методики для 

розрахунку резервів на предмет їх 

відповідності МСФЗ. Ми виконали  оцінку і 

протестували організацію і операційну 

ефективність засобів контролю щодо даних, 

які використовуються для розрахунку 

резервів, а також щодо самого розрахунку. 

Мета наших процедур полягала в тому, щоб 

встановити, що ми можемо покладатися на 

ці засоби контролю для цілей нашого 

аудиту. 

Наші аудиторські процедури включали, в 

тому числі, залучення фахівців з актуарної 

діяльності для перевірки відповідності 

актуарній практиці методології, моделей і 

припущень, які використовувалися 

Компанією, адекватності тих суджень і 

припущень, до яких результати оцінки 

страхових зобов'язань є більш чутливими і 
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якщо вони передбачені договором 

страхування.  

 Припущення, що  використовуються при 

оцінці  зобов'язань за договорами страхування  

життя , включають оцінку сум виплат, рівня 

смертності  та інші припущення, що 

використовуються при проведенні тесту на 

достатність зобов'язань. 

Оскільки навіть невеликі зміни припущень 

можуть викликати значну зміну оцінки 

зобов'язань, ми вважаємо це питання 

ключовим для аудиту фінансової звітності. 

На 31.12.2017 року страхові зобов'язанння 

(страхові резерви) Компанії складають 

164293,00 тис. грн., що становить 97,4% всіх 

зобов'язань. Примітки до річної фінансової 

звітності містять інформацію про страхові 

резерви Компанії та порядок   їх визнання 

відповідно до облікової політики Компанії. 

мають найбільш істотний вплив на 

визначення розміру зобов'язань.  Крім того, 

ми провели аудиторські процедури, 

спрямовані на підтвердження того, що  

моделі, які застосовувалися для розрахунку 

резервів, забезпечують розрахунок  

страхових зобов'язань в повному обсязі і з 

великим ступенем точності. Ми оцінили 

процес тестування страхових зобов'язань на 

достатність - ключовий тест на адекватність 

нарахованих зобов'язань розрахунковим 

показникам майбутнiх рухiв грошових 

коштiв. Наші процедури включали оцінку 

обгрунтованості прогнозних грошових 

потоків і припущень з урахуванням досвіду 

Компанії і галузі в цілому, а також 

особливостей конкретних страхових 

продуктів. 

 

 Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша інформація 

складається з інформації, яка подається до Нацкомфінпослуг згідно «Порядку складання 

звітних даних страховиків», (Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України від 03 лютого 2004 року N 39 із змінами),  але не містить 

фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї. 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не 

робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією та фінансовою звітністю або нашими знаннями, 

отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве 

викривлення. Якщо, на основі проведеної нами роботи, ми доходимо висновку, що існує 

суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не 

виявили таких фактів, які б необхідно було включити до звіту. 

  

Відповідальність управлінського персоналу  та тих, кого наділено найвищими 

повноваженнями,  за фінансову звітність 

Управлінський персонал  Товариства  несе відповідальність за складання і достовірне 

подання фінансової звітності  відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, та 

за таку систему внутрішнього контролю, яку керівництво визначає потрібною для того, щоб 

забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок 

шахрайства або помилки. 

При складанні фінансової звітності управлінський персонал  несе відповідальність за 

оцінку здатності товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 

розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та 
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використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського 

обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати  товариство чи 

припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому. 

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть  відповідальність за нагляд за 

процесом фінансового звітування  Товариства. 

 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 

цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту 

аудитора, що містить нашу думку.  

Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, 

проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. 

Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються 

суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 

на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності. 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження 

та дотримуємось професійного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.  

Крім того, ми: 

• ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 

внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у 

відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та 

прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, 

оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні 

твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю; 

• отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для 

розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки 

щодо ефективності системи внутрішнього контролю; 

• оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових 

оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом; 

• доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом  

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі 

отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо 

подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість товариства продовжити 

безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 

невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних 

розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є 

неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських 

доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть 

примусити компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.  

• оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 

розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що 

покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення. 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про 

запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи 

будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.  

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, що 

ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі 
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стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу 

незалежність, а також, де це застосовне, щодо відповідних застережних заходів. 

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту 

фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми 

описуємо ці питання в своєму звіті  аудитора окрім випадків, коли законодавчим чи 

регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або якщо за вкрай 

виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, 

оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його 

корисність для інтересів громадськості. 

 

ІІ. Звіт про інші правові та регуляторні вимоги 

 

Основні відомості про Товариство: 

Повне найменування 
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 

КОМПАНІЯ «КД  ЖИТТЯ» 

Скорочене найменування ПрАТ «СК «КД Життя» 

Організаційно-правова форма акціонерне товариство  

Код підприємства за ЄДРПОУ 35525143 

Дата первинної державної 

реєстрації 
30 жовтня  2007 року  

Місцезнаходження 01135, м. Київ, вул. Полтавська, буд. 10 

Основні види діяльності за 

КВЕД:    
65.11  Страхування життя                                                        

Ліцензія 

 

 

безстрокова ліцензія на добровільне страхування життя, видана 

Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг 

України: серія АЕ №522733 від 10.03.2015 року. 

Банківські реквізити №26506001345077 в АТ «ОТП Банк», МФО 300528 

Свідоцтво про реєстрацію 

фінансової установи 
 Серія СТ №517 № 11102115 від 11.12.2007  

 Щодо можливості (спроможності) Товариства безперервно здійснювати свою 

діяльність протягом найближчих 12 місяців 

Аудитором   отримані прийнятні аудиторські докази  у достатньому обсязі щодо 

доречності використання  управлінським  персоналом Товариства припущення про 

безперервність  діяльності при складанні фінансової звітності. Товариство продовжуватиме 

свою діяльність у близькому майбутньому, не маючи ні наміру, ні потреби ліквідуватися або 

припиняти її. 

Щодо відповідності (невідповідності) прийнятої управлінським персоналом 

Товариства облікової політики вимогам законодавства про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність та МСФЗ. 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 

грудня 2017 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 

видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО).  

Принципи побудови, методи i процедури застосування облiкової полiтики Товариства, 

здійснюються згідно Наказу «Про облікову політику» від 01.04.2011р.  

Даний Наказ свідчить, що облікова політика відповідає всім вимогам МСФЗ та нормам 

чинного законодавства України для складання фінансової звітності.  

  



 

6 
 

 

Дотримання вимоги щодо формування статутного капіталу винятково у грошовій 

формі: 
Статутний фонд ПрАТ «СК «КД ЖИТТЯ»  згідно  установчих  документів складає 

36015000(тридцять шість мільйонів п'ятнадцять тисяч  грн., 00 коп.) та розподілений на 36015  

простих іменних акцій номінальної вартістю  1000,00  гривень  кожна. 

Акції мають бездокументарну форму існування. 

Випуск акцій зареєстровано ДКЦПФР та внесено до Загального реєстру випуску цінних 

паперів  13 листопада 2008 р.,  реєстраційний № 450/1/08.  

Перевищення вартості чистих активів страховика над зареєстрованим розміром 

статутного капіталу на кінець звітного періоду: 

Станом на кінець звітного періоду розрахункова вартість чистих активів Компанії 

складає 42 896,0 тис. грн. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: 

Чисті активи = Активи - Зобов'язання. Станом на 31.12.2017 року вартість чистих активів 

Компанії більше  розміру статутного капіталу, що  відповідає вимогам статті 155 Цивільного 

кодексу України щодо вартості чистих активів акціонерних товариств. 

Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 

нормативним запасом платоспроможності протягом звітного року: 

За результатами проведених розрахунків станом на 31.12.2017 року: 

фактичний запас  платоспроможності складає 42 866,0 тис. грн.,  

нормативний – 8 195,0 тис. грн.  

Перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним  - 34 671,0 тис. 

грн. 

 Формування, ведення обліку, достатності та адекватності сформованих 

страхових резервів у звітному році відповідно до вимог законодавства. 

Станом на 31.12.2017 р. величина сформованих страхових резервів складає 164 293 

тис. грн., з них:  

- Резерв нетто-премій– 124 105 тис. грн. 

- Резерв бонусів- 5 555 тис. грн. 

- Резерв розподілених бонусів- 34 240 тис. грн. 

- Резерв заявлених, але не врегульованих збитків – 393 тис. грн. 

Частка перестраховиків в страхових резервах  – 150 тис. грн., з них в: 

- Резервах нетто-премій  – 101 тис. грн. 

- Резерві заявлених, але не врегульованих збитків – 49 тис. грн. 

Резерви зі страхування життя Товариство розраховує  актуарно відповідно до 

Методики формування резервів зі страхування життя, затвердженої Розпорядженням  

Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  № 24 від 27.01.2004р. із 

змінами, внесеними Розпорядженням  Державної комісії з регулювання ринків фінансових 

послуг України №110 від 01.03.2011р. та «Положенням про формування резервів зі 

страхування життя ПрАТ « Страхова  компанія «КД Життя». У відповідності до статті 31  

Закону України «Про страхування» Компанія  сформовані резерви  розміщує  в активи  з 

урахуванням їх безпечності, прибутковості, ліквідності,  та диверсифікованості.  

 Дотримання страховиком нормативів достатності та диверсифікованості активів 

 протягом звітного року відповідно до вимог, встановлених Нацкомфінпослуг. 

Компанія дотримується нормативів диверсифікованості активів, якими представлені 

страхові резерви зі страхування життя. Структура, категорії та обсяги активів, якими 

представлені страхові резерви, відповідають вимогам Положення про обов’язкові критерії та 

нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів страховика, затверджених 
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розпорядженням Нацкомфінпослуг України № 396 від 23.02.2016р., та інших нормативних 

актів України. 

Страхові резерви та категорії активів, якими вони представлені, що наведені в розділі 6 

додатка 4 Звітних даних страховика за 2017 рік, складають 164293 тис. грн., в тому числі: 
 

 грошові кошти на поточних рахунках – 393 тис. грн.;  

 банківські вклади (депозити) – 98035 тис. грн.; 

 нерухоме майно - 16907 тис. грн.; 

 цінні папери, що емітуються державою - 48897 тис. грн.; 

 права вимоги до перестраховиків - 61 тис. грн. 

Станом на кінець звітного періоду розрахований норматив достатності активів складає 

173 583,0 тис. грн.(сума прийнятних активів – 172 190,0 тис. грн., збільшена на величину 

непростроченої дебіторської заборгованості за укладеними договорами страхування та/або 

перестрахування – 1 393,0 тис. грн.), який перевищує сумарну величину довгострокових  

зобов’язань  і забезпечень,   включаючи   величину   страхових   резервів  (168 672,0 тис. 

грн.). 

 Істотні операції з активами, які здійснювала страхова компанія протягом 

звітного року, та які мали наслідком невиконання страховиком фінансових нормативів, 

встановлених Нацкомфінпослуг, більше, ніж на 10%. 
 У звітному році Компанія  не здійснювала істотних операцій з активами, які привели 

би до невиконання страховиком фінансових нормативів, встановлених Нацкомфінпослуг, 

більше, ніж на 10% . 

  Оцінка можливості виконання страховиком протягом звітного року прийнятих 

страхових та перестрахових зобов’язань з урахуванням питомої ваги простроченої 

кредиторської та дебіторської заборгованості за такими зобов’язаннями у структурі 

страхового портфеля страховика. 

 Протягом звітного року Компанія виконувала прийняті страхові та перестрахові 

зобов’язання. На звітну дату Компанія не має простроченої кредиторської та дебіторської 

заборгованості. 

 Організація та проведення страховиком внутрішнього аудиту (контролю). 

 Статутом Компанії передбачено створення служби внутрішнього аудиту, діяльність 

якої здійснюється на підставі Наказу про службу внутрішнього аудиту (контролю).  

З  2013 року у штаті Компанії працює співробітник, відповідальний за внутрішній 

аудит, який підпорядковується Наглядовій раді та діє на підставі Положення про внутрішній 

аудит ПрАТ «СК «КД Життя», посадової інструкції внутрішнього аудитора та інших 

документів щодо введення в дію механізму внутрішнього аудиту. Обсяг та строки 

внутрішнього аудиту встановлені Програмою внутрішнього аудиту фінансово-господарської 

діяльності ПрАТ «СК «КД Життя». 

 Запровадження страховиком системи управління ризиками 

ПрАТ "СК "КД Життя" з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх 

наслідків, зменшення вразливості до них запровадило систему управління ризиками (далі - 

СУР), що включає Стратегію управління ризиками (надалі - Стратегія), затверджену 

рішенням Наглядової ради №3/1 від 27.06.2014р. та реалізацію управління ризиками.  

   Стратегію та реалізацію запроваджено у відповідності до Вимог до організації і 

функціонування системи управління ризиками у страховика, затверджених Розпорядженням 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 

№ 295 від 04.02.2014р. 
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СУР є інструментом, що допомагає ефективно управляти бізнесом Компанії, виявляти 

нові можливості для прибуткового бізнесу, забезпечувати більш стабільний та прогнозований 

перебіг подій. 

 

Згідно «Методичних рекомендацій щодо вимог до аудиторських звітів, що 

подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг, за результатами аудиту річної звітності та звітних даних 

фінансових установ за 2017 рік(Розпорядження Нацкомфінпослуг № 142 від 01.02.2018 р.), 

з метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання 

Товариством положень законодавчих та нормативних актів, аудитор  здійснив 

відповідні аудиторські процедури та отримав достатні докази з наступних питань, 

зокрема: 

1. Щодо повідомлення Товариством Нацкомфінпослуг про всі зміни даних, 

зазначених у документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, протягом 30 

календарних днів з дня настання таких змін. 

  У 2017р. відбувалися зміни: 

1. Повідомлення про зміни №1 у правилах добровільного страхування життя, затверджені 4 

квітня 2017 року; 

2. Повідомлення про зміни №2 у правилах добровільного страхування життя, затверджені 20 

листопада 2017 року. 

Дані вимоги дотримані. 

2. Щодо надання Товариством клієнту (споживачу) інформації відповідно до ст.12 

Закону про фінансові послуги, а також розміщення інформації, визначеної ч.1 ст.12 

зазначеного закону на власному веб-сайті (веб-сторінці) та забезпечення іі актуальності. 

Щодо розкриття Товариством інформації відповідно до ч.4, ч.5 ст.121 Закону про 

фінансові послуги, зокрема шляхом розміщення її на власному веб-сайті (веб-сторінці)  

Інформація Товариства   для клієнтів  розміщена на власному веб-сайті www.kd-

life.com.ua у повному обсязі і є актуальною на дату складання висновку. 

3. Щодо розміщення Товариством внутрішніх правил надання фінансових послуг 

на власному веб-сайті (веб-сторінці) не пізніше наступного робочого дня після дати 

набрання ними чинності із зазначенням такої дати. 

Дані вимоги дотримані. 

4. Щодо дотримання Товариством ст.10 Закону про фінансові послуги щодо 

прийняття рішень у разі конфлікту інтересів. 

Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів. 

5. Щодо відповідністі приміщень, у яких здійснюється Товариством 

обслуговування клієнтів (споживачів), доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і 

стандартів, що документально підтверджується фахівцем з питань технічного 

обстеження будівель та споруд, який має кваліфікаційний сертифікат.  

Представлено Висновок щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення приміщень ПрАТ  «СК «КД Життя»  за адресою: м. Київ, вул. 

Полтавська,буд.10, група приміщень № 265 (в літ. А). Висновок видано експертом з питань 

технічного обстеження будівель та споруд  Ананьєвим Є.О., який має кваліфікаційний 

сертифікат відповідального виконавця окремих видів робіт (Послуг), пов’язаних зі 

створенням об’єктив архітектури, за номером № 003741, серії АЕ, виданий Міністерством 

регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та 

зареєстрований у реєстрі атестованих осіб 03.07.2015 р. за № 3603.    

http://www.kd-life.com.ua/
http://www.kd-life.com.ua/
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6. Щодо розміщення Товариством інформації про умови доступності приміщення 

для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення у місці, доступному для 

візуального сприйняття клієнтом (споживачем). 

Інформація розміщена  в доступному для візуального сприйняття клієнтом 

(споживачем) місці біля входу у приміщення за адресою: м. Київ, вул. Полтавська,буд.10 

7. Щодо внесення Товариством інформації про всі свої відокремлені підрозділи до 

ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та до 

Державного реєстру фінансових установ відповідно до вимог, встановлених розділом 

XVII  Положення № 41 . 

ПрАТ «СК «КД Життя»  відокремлених підрозділів не має. 

8. Щодо забезпечення Товариством зберігання грошових коштів і документів та 

наявність необхідних засобів безпеки (зокрема сейфи для зберігання грошових коштів, 

охоронну сигналізацію та/або відповідну охорону), та дотримання законодавства щодо 

готівкових розрахунків, встановлених Постановою НБУ № 637 та Постановою № 210.    

           Компанія не здійснює готівкових розрахунків. Наявні сейфи використовуються для зберігання 

документів. Офіс Компанії забезпечений цілодобовою охороною. 

9 Дотримання Товариством обмеження щодо суміщення провадження видів 

господарської діяльності,  встановлених п.37 Ліцензійних умов № 913, р.2 Положення  № 

1515 . 

Компанія   надає   виключно фінансові послуги у частині проведення добровільного 

страхування життя, відповідно до отриманої ліцензії. 

10. Щодо відповідності політики перестрахування встановленим законодавчим 

вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів 

добровільного і обов'язкового страхування, на здійснення яких він отримав ліцензію. 

   Політика перестрахування Компанії  відповідає  встановленим законодавчим 

вимогам.  

11. Щодо здійснення  страховиком обов'язкового страхування виключно за умови 

дотримання визначених Кабінетом Міністрів України Порядку № 402, Порядку № 733, 

Порядку № 944, Порядку № 1219, Порядку № 1535 (676), Порядку № 1788, Порядку № 590, 

Порядку № 953, Порядку № 1033, Порядку № 358, Порядку № 981, Порядку № 979, Порядку 

№ 980, Порядку № 624, Порядку №751, якщо інше не визначено законом. 

  Компанія не займається обов’язковим страхуванням. 

12. Розкриття інформації щодо змісту статей балансу, питома вага яких становить 5 

і більше відсотків відповідного розділу балансу: 

12.1  Основні засоби 

Групи  На 31.12.2017р. 

нежитлові приміщення 16907 

транспортні засоби 171 

комп’ютерна техніка та  офісне устаткування 4 

офісні меблі, побутова техніка, інвентар 129 

Разом 17211 

12.2. Нематеріальні активи 

Групи  На 31.12.2017р. 

  ліцензія 30 

 12.3.  Інвестиції в дочірні підприємства 

Компанія є материнською по відношенню до товариства з обмеженою 

відповідальністю «Інноваційні цифрові технології» та публічного акціонерного 
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товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний 

фонд «Цифровий капітал»: 

Найменування      Вид діяльності  
Відсоток 

участі, % 

Місце постійної 

діяльності 

ТОВ «Інноваційні цифрові 

технології» 

Сфера 

інформатизації 
100 Україна 

ПАТ «ЗНВКІФ  «Цифровий капітал» Фінанси 100 Україна  

В 2017 році Компанія не інвестувала в дочірні підприємства. На дату звітності  

Компанія обліковує інвестиції в дочірні підприємства за собівартістю. Станом на 

31.12.2017 року собівартість складає 12 428 тис. грн. 

12.4 . Довгострокові фінансові інвестицій 

 Довгострокові  фінансові інвестиції, які належать до категорії  утримуваних до 

погашення, відображені в  статті «Інші фінансові інвестиції» балансу (рядок 1035) – 48897 

тис. грн. станом на 31.12.2017р. Їх облік  ведеться по методу амортизованої собівартості. Ці 

фінансові інвестиції представлені облігаціями внутрішнього державного займу і 

забезпечують мінімальний кредитний ризик, відповідно резерв під їх знецінення не 

нараховувався.   

12.5.  Поточні фінансові інвестиції  

Поточні фінансові інвестиції в балансі Компанії  відображені на 31 грудня 2017 року 

наступним чином: 

Поточні фінансові інвестиції, в т.ч.  83693 

  -депозитні вклади (строк погашення понад 3 міс.) 83693 

12.6. Грошові кошти та їх еквіваленти                   

Грошові кошти та їх еквіваленти включають кошти в банках на поточних рахунках та  

короткострокові депозити з первісним строком погашення не більше трьох місяців від звітної 

дати. В балансі Компанії  грошові кошти на поточних рахунках  та короткострокові  депозити 

відображені на 31 грудня 2017 року наступним чином: 

Грошові кошти та Їх еквіваленти в національній валюті 10873 

Грошові кошти та Їх еквіваленти в іноземній валюті 11670 

Разом 22543 

Станом на 31 грудня 2017 року  справедлива вартість поточних фінансових інвестицій 

дорівнює їх балансовій вартості. Термін погашення депозитних вкладів зі строком погашення 

понад 3 місяців закінчується в квітні-грудні 2018 року . Компонентами показника «Гроші та 

їх еквіваленти» є стаття 1165 балансу, яка  представлена на 31 грудня 2017 року таким чином: 

Грошові кошти та їх еквіваленти , в т.ч.  22543 

 1. в національній валюті, в т.ч.:   10873 

  - депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.) 10300 

  - на поточних рахунках 573 

 2. в іноземній валюті, в т.ч. :  11670 

  - депозитні вклади (строк погашення до 3 міс.) 11653 

  - на поточних рахунках 17 
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Термін погашення депозитних вкладів зі строком погашення до 3 місяців закінчується в 

січні-березні 2018 року. 

12.7 Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю, інша дебіторська   

заборгованість                            
Дебіторська заборгованість за послуги страхування, позики та інша дебіторська 

заборгованість з фіксованими або обумовленими платежами, що не котируються на 

активному ринку, класифікуються як «позики видані та дебіторська заборгованість». Позики 

видані та дебіторська заборгованість обліковуються за справедливою вартістю за 

вирахуванням збитків від знецінення та сумнівної заборгованості. Дебіторська заборгованість 

за страховою діяльністю  - це заборгованість за договорами страхування життя, погашення 

якої очікується впродовж 45 днів від дати звітності. Дебіторська заборгованість за послуги 

страхування та інша дебіторська заборгованість станом на 31 грудня 2017 року  представлена 

таким чином: 

Дебіторська заборгованість за послуги страхування    1393 

Інша поточна  дебіторська заборгованість, 

(за мінусом резерву під сумнівну) 
22636 

ВВссььооггоо  2244002299  

На звітну дату Компанія не має простроченої, але не знеціненої дебіторської 

заборгованості за договорами по страхуванню життя, а також з  іншої дебіторської 

заборгованості. Балансова вартість дебіторської заборгованості за договорами по 

страхуванню життя та іншої дебіторської заборгованості приблизно дорівнює її справедливій 

вартості.  При визначенні погашення дебіторської заборгованості за договорами по 

страхуванню життя та іншої дебіторської заборгованості Компанія враховує будь-які зміни 

кредитоспроможності дебітора за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати. 

12.8 Резерви 

Резерви визнаються, коли у Компанії в поточному періоді є зобов'язання, що виникли 

в результаті минулих подій, існує ймовірність того, що буде потрібно погашення даного 

зобов'язання і при цьому може бути зроблена надійна оцінка суми зобов'язання. Резерви зі 

страхування життя. Станом на 31 грудня 2017 року сформовані резерви зі страхування 

життя склали: 

Страхові резерви, в т.ч.:  164293 

- резерв довгострокових зобов’язань 163900 

- резерв збитків або резерв незалежних виплат 393 

 Частка перестраховиків у страхових резервах, в т.ч.: 150 

- в резервах довгострокових зобов’язань 101 

- в резервах збитків або резервах незалежних виплат  49 

12.9  Власний капітал 

Станом  на 31.12.2017 р. власний капітал Товариства складає   42 896  тис. грн., у т.ч.: 

- статутний капітал – 36 015 тис. грн., 

- капітал в дооцінках – 12 190 тис. грн.; 

- додатковий капітал (емісійний дохід) – 18 848 тис. грн.;  тис грн.; 

- непокритий збиток  – 24 157   тис. грн. 
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Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років Компанія має випущені прості іменні акції в 

кількості 36015 штук загальною сумою 36 015 000грн. Номінальна вартість кожної акції 

становить 1000грн. Форма існування акцій – бездокументарна.  

Статутний капітал  сплачено повністю. 

12.10 Кредиторська заборгованість   

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  представлена  на 

31 грудня 2017 року наступним чином:  

Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  з одержаних 

авансів, в т.ч.: 1232 

- в національній валюті 1138 

- в іноземній валюті 94 

Кредиторська заборгованість з перестраховиками 355 

Інша кредиторська заборгованість по розрахункам зі 

страхувальниками  785 

Всього 2372 

Компоненти кредиторської заборгованості за страховою діяльністю  з одержаних 

авансів представлені авансовими внесками (страховими платежами) по договорам 

страхування життя в національній та іноземній валютах.  

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, отримані 

Компанією на 31 грудня 2017 року представлена наступним чином:  

Кредиторська заборгованість перед третіми сторонами 

(постачальниками), в т.ч.: 59 

- в національній валюті 59 

Інші поточні зобов’язання 

Інші поточні зобов’язання за станом на 31 грудня 2017 року  представлені таким чином: 

Кредиторська заборгованість за агентськими угодами 1641 

Кредиторська заборгованість з підзвітними особами 0 

ВВссььооггоо  11664411  

Компанія не має на звітну дату простроченої та сумнівної іншої кредиторської  

заборгованості. Балансова вартість іншої кредиторської заборгованості  дорівнює її 

справедливої вартості. 

 

ІІІ. Інші елементи 

 

Основні відомості про аудиторську фірму  та умови договору на проведення аудиту 

 

Повне найменування юридичної особи 

відповідно до установчих документів 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

АУДИТОРСЬКА ФІРМА «УНІВЕРСАЛ-

АУДИТ» 

Код ЄДРПОУ 22890033 

Реєстраційні дані 

Зареєстроване Солом’янською районною 

державною адміністрацією у м. Києві 30 

вересня 1994 року 

Місцезнаходження  03126 м. Київ, вул. А. Білецького, 9 Б,кв.4 
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