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Положення
про відповідальність керівництва за підготовку та затвердження фінансової звітності
за 2018 рік.
1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов’язків аудиторів, котрі містяться в
представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та
аудиторів щодо фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ» колишня назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИТСВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ», (далі по тексту «Товариство»).
2. Керівництво Товариства відповідає за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає в усіх суттєвих
аспектах фінансовий стан Товариства за станом на 31 грудня 2018 року, результати її діяльності, рух грошових
коштів і зміни в капіталі за рік, що закінчився вищезгаданою датою, відповідно до вимог Міжнародних стандартів
фінансової звітності ("МСФЗ").
3. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
а Вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
б Застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
в Дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх істотних відступів від МСФЗ у Примітках до фінансової
звітності;
г Підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність
в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення є неправомірним.
4. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:
а Розробку, впровадження і забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю в
Товариства;
б Підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент дозволяє розкрити з
достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому
відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
в Забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам локального законодавства
України і відповідних стандартів бухгалтерського обліку;
г Вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
д
Виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.
Голова Правління

Головний бухгалтер
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ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо річної фінансової звітності
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ» ()колишня назва «ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» за 2018 рік
станом на 31.12.2018 р.
Адресати:
- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг;
- Акціонерам ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (колишня назва ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО
КЛАБ»);
- Управлінському персоналу ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (колишня назва ПРАТ «СК «БРІТІШ
АВТО КЛАБ»)

Звіт щодо аудиту фінансової звітності
Думка із застереженням
Ми провели аудит фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ» колишня назва ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «БРІТІШ АВТО КЛАБ» , місцезнаходження Компанії: м. Київ, вул. Еспланадна,
20, код за ЄДРПОУ юридичної особи: 30930046, що складається зі звіту про фінансовий стан на 31 грудня
2018 р., звіту про сукупний дохід, звіту про зміни у власному капіталі та звіту про рух грошових коштів за
рік, що закінчився зазначеною датою, і 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»,
фінансова звітність, що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан
Товариства на 31 грудня 2018 р., її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною
датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та відповідає вимогам Закону
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV щодо
складання фінансової звітності.
Основа для думки із застереженням
За результатами перевірки встановлено, що у Примітках до фінансової звітності не розкрита інформація про
власний капітал Товариства, зокрема розмір акціонерного капіталу та додаткового капіталу, інформація про
пов’язаних осіб розкрита не в повному обсязі. Зважаючи, що неповне розкриття інформації в примітках до
фінансової звітності, що має вплив на фінансову звітність, але не впливає на її стан в цілому, ми надаємо
думку із застереженням.
Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА) та Методичних рекомендацій
щодо аудиторських звітів, що подаються до національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, затверджених розпорядженням №257 від 26.02.2019року. Нашу
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність Аудитора за аудит
фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до компанії 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 із застереженням.
Ключові питання аудиту
Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були найбільш значущими під
час нашого аудиту фінансової звітності за поточний період. Ці питання розглядались у контексті нашого
аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не
висловлюємо окремої думки щодо цих питань.
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Ми визначили, що ключові питання, які необхідно розкрити в нашому звіті відсутні.

-

Інша інформація
- Звіт про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика.
Інша інформація складається із річних звітних даних страховика станом на 31.12.2018 року, складена
відповідно до вимог, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 03.02.2004 р. №39 (Порядок №39) зі змінами, затвердженими Розпорядженням
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 04.09.2018
року №1521.
Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію щодо річних звітних даних страховика. До
іншої інформації відносяться річні звітні дані, які містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит,
і які включено до річного звіту страховика за 2018рік.
Річні звітні дані включають:
а) загальні відомості про страховика;
б) звіт про доходи та витрати страховика;
в) звіт про страхові платежі та виплати за структурними підрозділами страховика;
г) пояснювальну записку до звітних даних страховика
ґ) річна фінансова звітність відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні".
Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на річні звітні дані страховика, 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 річними
звітними даними та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і
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 річних звітних даних страховика, ми зобов’язані повідомити про
цей факт.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень річних звітних даних страховика, які б
необхідно було включити до звіту.
- Звіт про управління
Ми ознайомилися з інформацією, що представлена у звіті про управління та при цьому розглянули,
чи існує суттєва невідповідність між звітом з управління та фінансовою звітністю або чи цей звіт з
управління виглядає таким, що містить суттєве викривлення. На основі проведеної нами роботи, ми
доходимо висновку, що фінансова та не фінансова інформація, наведена в Звіті з управління та у фінансовій
звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, не суперечить одна одній. Ми не виявили
суттєвих викривлень у звіті про управління.
Звіт про корпоративне управління.
Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію щодо звіту про корпоративне
управління, який складений відповідно до вимог Закону Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів та Закону
України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг".
До іншої інформації відносяться звіт про корпоративне управління, який входить до Звіту Про
управління, та містяться окремо від фінансових звітів, що пройшли аудит, і які включено до річного звіту
страховика за 2018 рік. Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на звіт про корпоративне
управління, 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 звітом
про корпоративне управління та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою
інформацією і 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 річних звітних даних страховика, ми зобов’язані
повідомити про цей факт.
Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності та викривлень інформації викладеної у Звіті про
корпоративне управління, які б необхідно було включити до звіту.
Звіт про корпоративне управління ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ
АВТОКЛАБ») за 2018 рік підготовлено та розкрито відповідно до вимог Законів України Про фінансові
послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг , Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів та ст.
40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».
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Система внутрішнього контролю і управління ризиками емітента створена, функціонує та відповідає
обставинам. Інформація щодо переліку осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета
акцій емітента розкрита. Будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних
зборах емітента не встановлено. Призначення та звільнення посадових осіб емітента відповідає нормам
Статуту. Повноваження посадових осіб емітента розкрити.
Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими
повноваження, за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності
відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає
потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства або помилки.
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності
компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання,
що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як
основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати
компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового
звітування компанії.
Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності.
Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить
суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора,
що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що
аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення
можуть бути результатом шахрайства або помилки;
вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть
впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.
Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження
та професійний скептицизм 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 компанії продовжити
безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми
повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій
звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки
ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора.
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 стосунки й інші питання, які могли б
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обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо
відповідних застережних заходів.
З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями,
ми визначили ті, що мали найбільше значення під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто
ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в своєму звіті аудитора крім випадків, якщо
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.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової
звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«АСКО-МЕДСЕРВІС ».
Розкриття інформації яка вимагається Законом України «Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність»
Відповідно до вимог, встановлених частиною третьою та частиною четвертою статті 14 Закону України
«Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року № 2258-VIII (Закон
2258) до аудиторського звіту, наводимо наступну інформацію:
Найменування органу, який призначив суб’єкта аудиторської діяльності на проведення обов’язкового
аудиту, дата призначення та загальна тривалість виконання аудиторського завдання без перерв з
урахуванням продовження повноважень, якім мали місце, та повторних призначень.
Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Аудит – Стандарт» було призначено на
проведення обов’язкового аудиту фінансової звітності рішенням засіданням Наглядової Ради ПРАТ «СК
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») протокол №19 від 15 грудня 2018 року. Дата
укладання договору 11 лютого 2019 року та номер договору №12-44/19. Тривалість аудиту, з урахуванням
продовження та повторних призначень, складає 1 рік.
Інформація щодо аудиторських оцінок
Інформація щодо аудиторських оцінок, як того вимагає пункт 3 частини четвертій статті 14 Закону України
№2258, полягає в наступному. Правильне відображення та облік додаткового капіталу Товариства, станом на
31.12.2018 року.
Пояснення щодо результативності аудиту в частині виявлення порушень, зокрема, пов’язаних із
шахрайством
Ми провели оцінку ефективності системи внутрішнього контролю Товариства. Результати оцінки показали
що якість ефективності системи внутрішнього контролю Товариства, проведеної для цілей аудиту
фінансової звітності Товариства, є високою. Аудиторами не виявлено суттєвих недоліків у системі
внутрішнього контролю Товариства, які могли б негативно вплинути на можливість Товариства
обліковувати, обробляти, узагальнювати та відображати у звітності бухгалтерські та інші фінансові дані,
складати фінансову звітність, яка не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки,
невідповідностей законодавчим, нормативним вимогам. Під час проведення аудиту ми перевірили наявність
факторів ризику шахрайства, зокрема шляхом тестування. Аудитори не отримали доказів обставин, які
можуть свідчити про можливість того, що фінансова звітність Товариства містить суттєве викривлення
внаслідок шахрайства
Підтвердження того, що аудиторський звіт узгоджений з додатковим звітом для аудиторського
комітету
Ми підтверджуємо, що цей звіт незалежного аудитора повністю узгоджується із додатковим звітом, який ми
склали відповідно до пункту 2 статті 35 Закону №2258 та подали до Аудиторського комітету Товариства.
Будь-які неузгодженості вказаних звітів відсутні.
Твердження про ненадання послуг, заборонених законодавством, і про незалежність ключового
партнера з аудиту та суб’єкта аудиторської діяльності від юридичної особи при проведенні аудиту
Ми підтверджуємо, що протягом минулого і поточного років не надавали ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ»
(ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») ніяких послуг заборонених законодавством.
Нами не було ідентифіковано жодних загроз нашої незалежності як на рівні аудиторської фірми, так і на
рівні ключового партнера з аудиту та персоналу, задіяному у виконанні завдання з аудиту.
Інформація про інші надані суб’єктом аудиторської діяльності юридичній особі або контрольованим
нею суб’єктам господарювання послуги, крім послуг з обов’язкового аудиту, що не розкрита у звіті
про управління або у фінансовій звітності.
Ми не надавали ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») або контрольованим
Товариством суб’єктам господарювання жодних послуг, крім послуг з обов’язкового аудиту.
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Пояснення щодо обсягу аудиту та властивих для аудиту обмежень.
Обсяг аудиту визначений нами таким чином щоб ми могли виконати роботи в достатньому обсязі, який
дасть нам можливість для формулювання нашої думки стосовно фінансової звітності Товариства. Ми
виконали аудит в обсязі, передбаченому вимогами МСА, Законом України «Про аудит фінансової звітності
та аудиторську діяльність» та інших законодавчих та нормативних актів.
Розкриття інформації у відповідності з вимогами Методичних рекомендацій №257 від 26.02.2019року,
щодо вимог до аудиторських звітів , що подаються до Національної комісії що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Управлінський персонал під наглядом тих, кого наділено найвищими повноваженнями, несе
відповідальність за забезпечення того, щоб діяльність Товариства здійснювалася відповідно до положень
законодавчих і нормативних актів, які визначають суми або розкриття інформації у фінансовій звітності.
Аудитор не несе відповідальності за запобігання недотриманню вимог і не можна очікувати, що він виявить
всі факти недотримання законодавчих та нормативних вимог.
З метою формування професійного судження та висловлення думки щодо дотримання суб'єктом
господарювання положень законодавчих та нормативних актів, та відповідно до Методичних рекомендацій
щодо вимог до аудиторських звітів , що подаються до Національної комісії що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ( надалі по тексту «Нацкомфінпослуг»), за результатами
аудиту річної звітності та звітних даних страховика за 2018 рік, надаємо наступну інформацію про
Товариство:
1. Статутний фонд ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ» в розмірі 26 173 528 грн. станом на звітну
дату 31.12.2018 року сформовано повністю згідно установчих документів та сплачено у повному обсязі
грошовими коштами у встановлені терміни. Статут у новій редакції затверджено рішенням позачергових
загальних зборів акціонерів (Протокол №28/05/2018 від 28.05.2018 року).
Статутний капітал створено шляхом випуску 26 061 736 штук простих іменних акцій номінальною
вартістю 1,00 грн. кожна. Акцій на пред’явника, привілейованих акцій немає. Емісія акцій на загальну
суму 26 061 736 грн. зареєстрована НКЦПФР 14.02.2017 року. Свідоцтво про реєстрацію №22/1/2017.
Згідно рішення від 10.01.2017 року Компанія зареєструвала збільшення статутного капіталу на 128
тис.грн. за рахунок додаткового грошового внеску учасника-нерезидента. Емісійний дохід за наслідками
розміщення додаткового випуску акцій становив 44 623 тис.грн.
10 листопада 2017 року Товариством прийнято рішення про чергове збільшення розміру
статутного капіталу Страхової компанії. Реєстраційний номер та дата випуску №113/1/2017 від
19.12.2017 року, код цінних паперів UA4000190433, обсяг випуску акцій 26173528 штук. У процесі
приватного розміщення акцій додаткової емісії у кількості 111 792 штук, що складає 44.72% від
запланованого обсягу, акціонером Компанії було сплачено 1200 тис.доларів США (дата валютування
28.12.2017 року), що у перерахунку в національну валюту на день оплати становило 33 537 879,72 грн.
Дата зарахування коштів на поточний рахунок Товариства 03.01.2018 року. Емісійний дохід за
наслідками розміщення акцій додаткового випуску становив 33 426 тис.грн.
25 вересня 2018 року фізична особа Черкаський М.П. придбав у фізичної особи Криворучко Г.І.
75000 штук акцій Товариства, згідно договору купівлі продажу цінних паперів №БВ 114/2-2/18 від
25.09.2018 року.
16 жовтня 2018 року Основним власником акцій - Компанією ДАЛАЙХІЛЛ КОРПОРЕЙШЕН
ЛТД прийнято рішення про відчуження належних йому акцій у кількості 26 023 528 штук, що становить
99,426901% статутного капіталу Товариства на користь фізичної особи – Громадянина України
Черкаського Миколи Петровича, паспорт серії СН №656331, виданий Дарницьким РВ МВС України в м.
Києві, 15.01.1998 року.
Таким чином, враховуючи, що 25 вересня 2018 року Черкаський М.П. придбав 75000 штук акцій,
загальна кількість акцій у Черкаського М.П. станом на 30.10.2018 року, становила 26 098 528 штук, що
складає 99,7134% статутного капіталу. 20.11. 2018 року Черкаський М.П. отримав погодження набуття
істотної участі у ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«БРІТІШ АВТО КЛАБ» шляхом прямого володіння в статутному капіталі фінансової установи
99,7134%, згідно Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг №2007 від 20.11.2018 року
27 листопада 2018 року було проведено державну реєстрацію змін в установчих документах
Товариства. Подання інформації про реєстрацію відповідних змін до Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг відбудеться у встановлені чинним
законодавством строки.
Окрім вище зазначеного, згідно Протоколу №05/11/18 від 05.11.2018 року та Наказу №328-к від
05.11.2018 року Головою правління було призначено з 06.11.2018 року Кареліна Олександра
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Валентиновича, а згідно Наказу №329-к від 05.11.2018 року Головним бухгалтером з 06.11.2018 року
було призначено Трохименко Вероніку Володимирівну.
2. Страхова Компанія у звітному періоді дотримувалася обов'язкових критеріїв і нормативів достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій,
додержання інших показників і вимог, що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.
Розрахунок нормативів проведений відповідно до вимог ПОЛОЖЕННЯ «Про обов’язкові критерії і
нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та
ризиковості операцій страховика» затвердженого Розпорядження Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 07 червня 2018 року № 850.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2018р.
Норматив платоспроможності та достатності капіталу станом на 31.12.2018р. виконується, тобто
сума прийнятних активів, яка становить 44395 тис. грн. перевищує нормативний обсяг активів, який
становить 16244 тис. грн. розрахований відповідно до п.1 р. ІІІ ПОЛОЖЕННЯ на цю ж дату,
на 28151,0 тис. грн.
Розрахунок прийнятних активів
Таблиця № 2 тис. грн.
Непростроче Нерухоме
Частка
на
майно
перестрах
інвестиції в
Непростроч
дебіторська
овиків
економіку
ена
заборгованіст
України за
дебіторська
(грошові
ь укладеними
напрямами,
Всього
заборговані
кошти)
договорами
визначеними
Сума
сть з
страхуванн
Кабінетом
нараховани
та
Міністрів
х доходів
перестрахува
України
ння

42867

995

380

153

44395

Розрахунок нормативного обсягу активів (К та НЗП =30%)тис. грн.
Таблиця № 3 тис. грн.
Більша із

Нормативний
обсяг активів

зобов’язання
Довгострокові
зобов’язання та
забезпечення

Поточні зобов’язання
та забезпечення

7150

494

НЗП*30%

2170,1

К*30%

9000

16244

Норматив ризиковості операцій станом на 31.12.2018р.
Норматив виконується, так як сума прийнятних активів, які відповідають вимогам диверсифікації,
встановленим у пунктах 2-6 цього розділу V Положення, для страховика, що здійснює інші види
страхування, крім страхування життя, станом на 31.12.2018 року складає 7109 тис. грн., а сума страхових
резервів на цю ж дату складає 7109 тис. грн.
До прийнятних активів, які Товариство може використати для виконання даного нормативу станом на
31.12.2018 року відносяться :

ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт»
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Таблиця №4

Дозволені категорії активів
Всього активів для представлення
страхових резервів
Грошові кошти на поточних рахунках
у тому числі в іноземній валюті
Банківські вклади (депозити)
Нерухоме майно
Права вимоги до перестраховиків
Інвестиції в економіку України за напрямами,
визначеними Кабінетом Міністрів України *
Відстрочені аквізиційні витрати

У тому числі ті, якими
представлено з урахуванням
нормативно-правових актів,
тис.грн.

Всього на
31.12.2018р.
тис.грн.

42867,0
1285,1
2260,5
0
995,30

5148,0
1880,0
0
81,0

Норматив якості активів станом на 31.12.2018р.
Норматив виконується, так як сума активів, які визначені пунктом 2 розділу VI Положення про
обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості,
якості активів та ризиковості операцій страховика у якості низько ризикових активів
станом
на
31.12.2018р. складає 7028 тис. грн., що становить 98 % від страхових резервів.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Показник звітності
Активи (р.1300 Балансу)

Таблиця №5
тис. грн.
Значення станом
Значення станом
на 31.12.2018 р.
на 31.12.2017 р.
50922
56207

Зобов’язання: ( р.1595 + р.1695 + Р.1700 + р.1800)
7644
Розрахунок вартості нетто-активов: (р.1300 – р.1000 – р.1595 43181
– р.1695 – р.1700 – р. 1800)

13220
38328

Статутний капітал
26174
Величина перевищення чистих активів над розміром 17007
статутного капіталу, тис.грн.

26062
3561

На кінець звітного періоду (31.12.2018 р.) вартість чистих активів Товариства складає 43181 тис. грн., що
перевищує розмір статутного капіталу на 17007 тис. грн.
Перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим
нормативним запасом платоспроможності

Показник
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна
сума активів /рядок балансу1300/ - сума нематеріальних активів
/рядок балансу1000/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків
балансу 1595, 1695/ (для розрахунку використовуються відповідні
показники на кінець звітного періоду)
Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які
здійснюють види страхування, інші, ніж страхування життя, ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт»

Таблиця №6 тис.грн.
Значення станом
Примітки
на 31.12.2018 р.
43181

2170,1
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більша із визначених величин:
1. (сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців 1412
(сума страхових премій, належних перестраховикам х відповідний
показник*)/ х 0,18
2. (сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума 2170,1
виплат, компенсованих перестраховиками х відповідний
показник*)/ х 0,26
Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності
41010,9
страховика над розрахунковим нормативним запасом = (фактичний
запас платоспроможності – відповідна величина нормативного
запасу платоспроможності)
Таким чином, станом на 31.12.2018 р. величина перевищення фактичного запасу платоспроможності над
розрахунковим нормативним становить 41010,9 тис. грн., що відповідає вимогам чинного законодавства.
Забезпечення платоспроможності страховиків
Страховик дотримується вимог ст. 30 Закону України « Про страхування» - Умови забезпечення
платоспроможності страховиків, а саме:
 Статутний капітал сформований та сплачений грошовим коштами. (Описаний в п.1 Звіту аудитора)
 Гарантійний фонд Товариства наявний та на кінець звітного періоду фактично становить 17104 тис.
грн. і складається з резервного капіталу 400 тис. грн. додаткового капіталу у сумі 16363 тис.грн. та
нерозподіленого прибутку 341 тис. грн.
 Страхові резерви створені (описаний в п.2 Звіту аудитора)
 перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним
запасом платоспроможності становить 41010,9 тис. грн. за результатами проведених розрахунків
станом на 31.12.2018 року:
2. Станом на 31.12.2018 року страхові резерви становлять 7108,9 тис. грн. та включають:
Резерв незароблених премій 1565,1 тис. грн. за кожним видом страхування розраховується методом "1/365"
("pro rata temporis") на будь-яку дату, та визначається як сумарна величина незароблених страхових премій
за кожним договором. Незароблена страхова премія, яка розраховується методом «1/365» («pro rata
temporis»), визначається за кожним договором як добуток надходжень сум страхових платежів та результату,
отриманого від ділення строку страхового покриття, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь
строк страхового покриття (у днях). Загальна величина резерву незароблених премій склала 1565,1 тис. грн.;
частка перестраховиків у резерві незароблених премій склала 81,8 тис. грн.
Резерви заявлених, але не виплачених збитків 4334,7 тис. грн.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається страховиком за кожним видом
страхування
з
урахуванням
умов
відповідних
договорів
на
підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі у залежності від сум фактично
зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але не
виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування.
Відповідно до умов укладених договорів перестрахування Страхова компанія на підставі відомих вимог
страхувальників, залежно від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у
результаті настання страхового випадку визначає величину частки перестраховиків у резервах заявлених,
але не виплачених збитків.
Резерв збитків, які виникли але не заявлені 1209,1 тис. грн.
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним видом страхування
окремо. Розмір резерву збитків, які виникли, але не заявлені, визначається як сума резервів збитків, які
виникли, але не заявлені, розрахованих за всіма видами страхування.
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється актуарієм із застосуванням
актуарних методів для аналізу розвитку збитків у страхуванні, а саме метод Борнхуеттера-Фергюсона
(Bornhuetter-Ferguson) та лінійна комбінація актуарних методів;
Резерв коливань збитковості станом на 31.12.2018р. становить 0 тис. грн.
За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що формування, облік резервів страховика
проводились у відповідності до законодавства з дотриманням умов достатності та адекватності
3. ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») станом на 31.12.2018р. не є
учасником фінансових груп.
ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт»
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5.Структура інвестиційного портфелю Товариства станом на 31.12.2018року складається із наступних
активів:
Станом на 31 грудня 2018 року у Товариства було 6 банків-контрагентів із загальною сумою грошових
коштів та їх еквівалентів від 1.0 тисячі гривень та вище. Сукупна сума цих залишків складала 42867,0
тисячі гривень. З яких сума 2260,5 тис.грн. знаходиться на депозитних рахунках.
Згідно рейтингів за національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Експерт Рейтинг, IBI
Rating. Усі банки-контрагенти мають рейтинг uaAА та вище.
Депозити в банках не мають забезпечення.
6. Протягом 2018 року ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») не залучало
фінансові активи від фізичних осіб.
7. Товариство дотримується обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності,
установлених пунктом 37 Ліцензійних умов № 913, а саме :«Фінансова установа зобов’язана дотримуватися
обмежень щодо суміщення провадження видів господарської діяльності.», та розділом 2 Положення №
1515. Товариство надає виключно послуги з страхування відповідно до отриманих ліцензій.
8. Товариство забезпечує можливість опрацювання претензій на всій території України, а саме забезпечує
прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером
безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставин з метою фіксації
повідомлення і надання учасникам дорожньої – транспортних пригод інформації про порядок урегулювання
збитків та вжиття страховиком необхідних заходів
Ведення обліку реєстрації договорів страхування (перестрахування) відповідає чинним нормативним
актам – здійснюється в електронному вигляді з фіксуванням основних показників умов договорів по видам
страхування. Журнал обліку договорів страхування (перестрахування) зберігається в паперовому вигляді,
сторінки прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою. Журнал заяв про настання страхового випадку
ведеться належним чином. При укладанні договорів страхування Товариство дотримується вимог статті 16
Закону України «Про страхування». За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що облік
договорів страхування та заяв страхувальників щодо страхової виплати ведеться у відповідності до вимог
чинного законодавства.
9. Товариство надає клієнтам інформацію відповідно до статті 12 Закону України «Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг», а також розміщує інформацію, визначену частиною
першою статті 12 зазначеного закону, на www.globalgarant.com.ua та забезпечує її актуальність.
10. Страхова компанія Дотримується вимог статті 10 Закону про фінансові послуги щодо прийняття рішень
у разі конфлікту інтересів. Протягом звітного періоду не було фактів виникнення конфлікту інтересів.
11. Приміщення, у яких здійснюється обслуговування клієнтів (споживачів) Товариства , доступності для
осіб з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм,
правил і стандартів,
Приміщення СК за адресою: м. Київ, вулиця Еспланадна, 20 доступне для осіб з інвалідністю та інших мало
мобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів.
12. ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») не має відокремлених підрозділів.
13. В Товаристві створена служба внутрішнього аудиту (контролю) що є окремою посадовою особою
(внутрішній аудитор), яка проводить внутрішній аудит (контроль) фінансової установи. Згідно Протоколу №
35/1 засідання Наглядової ради від 02.01.2013 року в компанії введено посаду внутрішнього аудитора, що
підпорядковується Голові Наглядової ради та затверджено Положення про службу внутрішнього аудиту
Товариства.
Аудитори отримали розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки
аудиторських процедур, які б відповідали обставинам. Ми підтверджуємо що система внутрішнього
контролю, яка створена Товариством відповідає обставинам.
14. Облікова та реєструючи система ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ»)
забезпечує ведення обліку операцій з надання фінансових послуг споживачам та подання звітності до
Нацкомфінпослуг.
15. У звітному періоді операції з готівковими коштами не проводилися.
16. Товариство забезпечує зберігання документів, бланків суворої звітності, печаток, тощо, та в наявності
необхідні засоби безпеки (зокрема сейфи для зберігання, та охоронна сигналізація ).
17. Інформація щодо порядку формування Статутного капіталу розкрита у п.1 Звіту.
18. Джерела походження складових частин власного капіталу ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК
«БРІТІШ АВТО КЛАБ») наступні:
Таблиця №8
ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт»
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Складова
частина Сума
станом
на Джерело формування
власного капіталу
31.12.2018р. тис.грн.
Додатковий капітал
16363
Емісійний дохід
Резервний капітал

400

Нерозподілений
прибуток

341

Сума
тис.грн.
16363

Відрахування із нерозподіленого 400
прибутку відповідно до Статуту
Результат діяльності Страхової 341
компанії

19. У Примітках до фінансової звітності страхової компанії ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК
«БРІТІШ АВТО КЛАБ») інформація щодо методів оцінки справедливої вартості розкрита, як того
вимагають Міжнародні стандарти фінансової звітності (розділ 9 Приміток).
20.Товариство дотримується політики перестрахування, що відповідає встановленим законодавчим
вимогам, в т.ч. прийняття страховиком ризиків у перестрахування лише з тих видів страхування, на
здійснення яких він отримав ліцензію. У 2018 році прийнято в перестрахування страхових платежів на суму
200.0 тис. грн. Договорів перестрахування із перестраховиками нерезидентами не укладалися у звітному
періоді.
21.Страхова компанія ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») дотримується
вимог законодавства щодо порядку та правил проведення обов’язкового страхування. Обов’язкове
страхування проводиться виключно з дотриманням Порядку встановленого Кабінетом Міністрів №1788 ,733,
232,676,624,358,671.
22.Страхова компанія не проводила операцій із страхування життя в зв’язку із відсутністю ліцензії.
23. Резерви заявлених, але не виплачених збитків.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається страховиком за кожним
видом
страхування
з
урахуванням
умов
відповідних
договорів
на
підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі у залежності від сум фактично
зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але не
виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування.
Відповідно до умов укладених договорів перестрахування Страхова компанія на підставі відомих
вимог страхувальників, залежно від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків
(шкоди) у результаті настання страхового випадку визначає величину частки перестраховиків у резервах
заявлених, але не виплачених збитків.
Загальна величина резерву заявлених, але не виплачених збитків склала 4334.7 тис. грн.
Резерв збитків, які виникли але не заявлені за кожним видом страхування розраховується Актуарієм.
Величина резерву збитків, які виникли але не заявлені складає 1209,1 тис. грн.
Резерв коливань збитковості становить 0,0 тис. грн.
24. Страховик має Ліцензії на страхову діяльність у формі обов’язкового страхування вказані у таблиці №9
- Страховик є членом Моторного (транспортного) бюро.
- Страховик формує та веде облік страхового резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерв
коливань збитковості
- Станом на 31.12.2018року фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ
ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ») перевищує нормативний на 41010,9 тис. грн.
- Товариство забезпечує можливість опрацювання претензій на всій території України, а саме забезпечує
прийняття та облік повідомлень учасників дорожньо-транспортних пригод цілодобово за номером
безоплатної багатоканальної телефонної лінії страховика про їх учасників та обставин з метою фіксації
повідомлення і надання учасникам дорожньої – транспортних пригод інформації про порядок урегулювання
збитків та вжиття страховиком необхідних заходів
Ведення обліку реєстрації договорів страхування (перестрахування) відповідає чинним нормативним актам –
здійснюється в електронному вигляді з фіксуванням основних показників умов договорів по видам
страхування. Журнал обліку договорів страхування (перестрахування) зберігається в паперовому вигляді,
сторінки прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою. Журнал заяв про настання страхового випадку
ведеться належним чином. При укладанні договорів страхування Товариство дотримується вимог статті 16
Закону України «Про страхування». За результатами перевірки аудитор дійшов висновку, що облік
договорів страхування та заяв страхувальників щодо страхової виплати ведеться у відповідності до вимог
чинного законодавства.
26. Відстрочені аквізиційні витрати
Станом на 31.12.2018р. відстрочені аквізиційні витрати не розраховувались.
ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт»
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Товариство відносить до відстрочених аквізиційних витрат - витрати на винагороди страховому агенту,
страховому (перестраховому) брокеру та іншим особам, у тому числі страховикам за надані послуги з метою
укладання договорів.
Визначення розміру відстрочених аквізиційних витрат здійснюється відповідно до пункту 1 розділу VIII
Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя
(09.12.18р.), затвердженої Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг за №1638 від 18.09.18р

27. Розкриття інформації про Товариство.
Основні відомості про ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ» на звітну дату та на дату надання звіту

Таблиця №9
Повне найменування
Скорочене найменування
Організаційно-правова форма
Код підприємства за ЄДРПОУ
Дата первинної державної
реєстрації, дата та номер запису
Дата останнього внесення змін до
установчих документів
Місцезнаходження
Основні види діяльності за КВЕД:
Філії та відокремлені підрозділи

Ліцензії

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРСТВО «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ГАРАНТ»
ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ»
Приватне акціонерне товариство
30930046
22.05.2000, дата запису 26.07.2004 року №1 074 120 0000 000152
Остання редакція Статуту, згідно Протоколу №28/05/2018 від
28.05.2018 року, Протокол №27/11/2018 року, Протокол №09/0119 від 09.01.2019 року
04080, м. Київ, вул. Кирилівська, 39 – до 09.01.2019 року
01001, м. Київ, вул. Еспланадна, 20 – з 09.01.2019 року
65.12 Інші види страхування, крім страхування життя (основний);
65.20 Перестрахування;
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди;
66.22 Діяльність страхових агентів та брокерів
Відсутні
У формі добровільного страхування:
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника);
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного
транспорту)), вантажів та багажу (вантажобагажу);
Страхування медичних витрат;
Страхування наземного транспорту (крім залізничного);
Страхування від нещасних випадків;
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
Страхування фінансових ризиків;
Страхування здоров’я на випадок хвороби;
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності
власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальність перевізників))
У формі обов’язкового страхування:
Страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів;
15.1.2019 року Товариством отримано ліцензії обов’язкового:
- особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;
- страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса;
- особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету
України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних
ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт»
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дружин (команд);
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та
об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
- страхування медичних та інших працівників державних і комунальних
закладів охорони здоров’я та державних наукових установ (крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного
бюджету України) на випадок захворювання на інфекційні хвороби,
пов’язаного з виконанням ними професійних обов’язків в умовах
підвищеного ризику зараження збудниками інфекційних хвороб;
- страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних
вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів;
- страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може
бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання
чи використання цієї зброї;
- страхування відповідальності суб’єктів туристичної діяльності за
шкоду, заподіяну життю чи здоров’ю туриста або його майну;
- страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за
ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту;
- страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за
шкоду, яку може бути заподіяно довкіллю або здоров’ю людей під час
зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів;
- страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування;
- авіаційного страхування цивільної авіації;
- страхування відповідальності морського перевізника та виконавця
робіт, пов’язаних із обслуговуванням морського транспорту, щодо
відшкодування збитків, завданих пасажирам, багажу, пошті, вантажу,
іншим користувачам морського транспорту та третім особам;
- страхування засобів водного транспорту;
- страхування відповідальності морського судновласника;
- страхування майнових ризиків користувача надр під час досліднопромислового і промислового видобування та використання газу
(метану) вугільних родовищ;
- страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ
нафти і газу у випадках, передбачених Законом України «Про нафту і
газ»;
У частині проведення добровільного:
медичного страхування (безперервного страхування здоров’я);
-страхування інвестицій;
-страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за
непогашення кредиту);
-страхування залізничного транспорту;
-страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій;
-страхування сільськогосподарської продукції;
-страхування повітряного транспорту;
-страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших
видів водного транспорту);
-страхування відповідальності власників повітряного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника);
-страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника) – розпорядження Нацкомфінпослуг №54
від 15.01.2019 року.

Акціонери Товариства
Середня кількість працівників

Фізична особа Черкаський М.П. – 26098528,00 грн., або
99,713450% капіталу;
Фізична особа Карелін О.В. – 37500,00 грн., або 0,143274%
капіталу.
15 осіб
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Голова правління: до 21.01.2019 року Карелін О.В. з 22.01.2019
Відповідальні особи за фінансовороку Череднікова А.О. (Наказ №10-19/к від 21.01.2019 року);
господарську діяльність:
Головний бухгалтер Трохименко Вероніка Володимирівна (Наказ
№329-к від 05.11.2018 року.
Розкриття фінансової інформації
Необоротні активи
Необоротні активи Товариства представлені в балансі станом на 31.12.2018 року у сумі 97
тис.грн.
Інформація щодо необоротних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих
аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Нематеріальні активи, які представлені ліцензіями на здійснення страхової діяльності станом на
31.12.2018р. оцінені в сумі 97 тис. грн. Визнання та оцінка нематеріальних активів в Товаристві
відбувається з дотриманням вимог МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах.
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах станом на 31.12.2018 року
становить 5529 тис. грн.

Оборотні активи
Оборотні активи Товариства представлені в балансі станом на 31.12.2018 року в сумі 45296 тис.
грн.
Інформація щодо оборотних активів, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих
аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Запаси
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2 «Запаси».
Станом на 31.12.2018 року залишок запасів Товариства складає 35 тис. грн.
Дебіторська заборгованість
Показники дебіторської заборгованості відображені у фінансовій звітності за справедливою
вартістю, що дорівнює сумі дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів.
Таблиця №10
Найменування показника

На 31.12.2018 (тис.грн.)

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих
доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість

380
21
153
845

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги та інша поточна дебіторська заборгованість
відображає непрострочену дебіторську заборгованість за укладеними договорами страхування та
перестрахування, термін оплати по яких не настав.
Грошові кошти
Безготівкові розрахунки здійснюються Товариством з дотриманням вимог діючого законодавства.
Облік банківських операцій ведеться відповідно до вимог Інструкції «Про безготівкові розрахунки в
Україні у національній валюті», затвердженої Постановою Правління НБУ від 21.01.2004р. №22.
Станом на 31.12.2018 року залишок грошових коштів та їх еквівалентів, контрольовані
Товариством та оцінені на звітну дату становить 42867 тис. грн., та складається з:
Таблиця №11
(тис.грн)
Показники
31.12.2018р.
Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку
Грошові кошти в іноземній валюті, по курсу НБУ

Грошові кошти в національній валюті розміщені на депозитах
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1285,1
1800
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Грошові кошти в іноземній валюті розміщенні на депозитах,
по курсу НБУ
Готівка

460,5
0

Частка перестраховика у страхових резервах (резерв незароблених премій) складає 82 тис.грн.
2.2. Розкриття інформації щодо розміру зобов’язань і забезпечень.
Інформація про зобов’язання і резерви, яка наведена у фінансових звітах, розкрита у всіх суттєвих
аспектах, у цілому відповідає Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку (МСБО) та
Міжнародним стандартам фінансової звітності (МСФЗ).
Довгострокові зобов’язання і забезпечення Товариства станом на 31.12.2018 р. оцінені в сумі
7150 тис. грн. та представлені:
Довгостроковими забезпеченнями витрат персоналу у сумі 41 тис.грн.
 страховими резервами, в тому числі:
 резерв збитків – 5544 тис. грн.;
 резерв незароблених премій – 1565 тис. грн.;
Формування та облік страхових резервів здійснювався в Товаристві на підставі Методики
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування
життя, затверджених розпорядженням ДКРРФПУ № 3104 від 17.12.2004 р. з дотриманням вимог
Положення про обов'язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності,
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика» (Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг №850 від 07.06.2018).
Поточні зобов’язання Товариства станом на 31.12.2018 р. оцінені в сумі 494 тис. грн. та
представлені:
 поточною кредиторською заборгованістю за товари, роботи, послуги Товариства перед
постачальниками послуг в сумі 117 тис. грн.;
 поточною кредиторською заборгованістю за розрахунками з бюджетом в сумі 197
тис.грн.;
 поточною кредиторською заборгованістю за розрахунками з оплати праці в сумі 82
тис.грн;
 поточною кредиторською заборгованістю за страховою діяльністю в сумі 79 тис. грн.;
 інші поточні зобов’язання в сумі 19 тис.грн.
27.11. Розкриття інформації про доходи та витрати
Нами було перевірено достовірність даних про правильність класифікацій та оцінки доходу,
правильність визначення балансового прибутку відповідно до чинного законодавства.
На думку аудитора, в усіх суттєвих аспектах бухгалтерський облік доходів від звичайної діяльності
Компанії ведеться у відповідності до норм МСБО 18 «Дохід», крім доходів від страхової діяльності який
відповідає вимогам МСФЗ 4 «Страхові контракти».
Основною вимогою до фінансової звітності Компанії щодо доходів і витрат є відповідність отриманих
(визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких доходів.
Визнання доходів за 2018 рік
У 2018 році загальний дохід склав 66275 тис. грн.. в т.ч.:
- чисті зароблені премії 12246 тис. грн.;
- інші операційні доходи 2157 тис.грн.;
- інші фінансові доходи 489 тис.грн.;
- інші доходи 51383 тис.грн.
Визнання витрат за 2018 рік
Витрати признаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх
економічних вигодах, пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути
надійно визначені.
Витрати визнаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення
понесених витрат до конкретних статей доходів. Витрати визнаються у звіті про фінансові результати
негайно, якщо витрати не створюють майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не
відповідають або перестають відповідати вимогам визнання як актив , що здатен генерувати майбутні вигоди
Загальні витрати Товариства в 2018 році складають 65702 тис. грн., в т.ч. :
- чисті понесені збитки за страховими виплатами 8204 тис.грн.;
- Собівартість 699 тис. грн.;
ТОВ «АФ» Аудит-Стандарт»
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- Адміністративні витрати на суму 36798 тис. грн.;
- витрати на збут 4110 тис.грн.;
-витрати від зміни інших страхових резервів 1515 тис.грн.;
- Інші операційні витрати 4406 тис.грн.
- Фінансові витрати 0 тис. грн.;
- Інших витрат на суму 9970 тис. грн.
- Витрати з податку на прибуток 232 тис.грн.
Фінансовим результатом від звичайної діяльності у звітному періоді є чистий прибуток у сумі 341 тис.
грн. Фінансовий результат від звичайної діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку достовірно
відображений у формі звітності "Звіт про фінансові результати". Облікова політика Компанії свідчить, що
вона, в цілому, вiдповiдає всім вимогам МСФЗ, та нормам чинного законодавства України для складання
фінансової звітності страховиків.
27.12.Відкладений податок
Керівництво прийняло рішення не відображати відстрочені податкові активи та відстрочені податкові
зобов’язання.
27.13.Розкриття інформації в Звіті про рух грошових коштів
Звіт про рух грошових коштів ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК «БРІТІШ АВТО КЛАБ»)
складено згідно вимог МСФО 7 «Звіти про рух грошових коштів» за прямим методом.
У звіті про рух грошових коштів - грошові кошти і їх еквіваленти надходження у сумі 51609 тис.грн.
Компанія не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, та
невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для погашення
зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо використання. Витрачання
грошових коштів в основному складається з витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами
та на оплату товарів та послуг (ця стаття включає розрахунки зі страховими посередниками, оплати послуг
врегулювання страхових випадків та інші) всього 22818 тис.грн., витрачання на оплату праці – 18940
тис.грн., інші витрачання.
Чистий рух коштів від операційної діяльності за 2018рік склав 6269 тис. грн., від інвестиційної
діяльності – 489 тис.грн. Залишок грошових коштів станом на 31.12.2018 року на рахунках у банках
складає 42867 тис. грн.
27.14.Розкриття інформації в Звіті про власний капітал (зміни у власному капіталі).
Протягом 2018 року відбулись зміни у власному капіталі, що призвели до збільшення власного
капіталу, а саме:
Прибуток, отриманий за 2018 рік визначається в сумі 341 тис. грн.
Додатковий капітал 16363 тис. грн.
Операції з учасниками, які діють згідно з їхніми повноваженнями, протягом 2018 року не здійснювались.
Власний капітал на кінець звітного періоду складає 43278 тис. грн.
27.15.Представлення коштів сформованих резервів
Станом на 31.12.2018 року сформовані страхові резерви за договорами страхування у сумі 123126 тис. грн.
представлені наступними активами:
Таблиця №12
сума прийнятних активів, які відповідають вимогам
У тому числі представлені з
диверсифікації, встановленим у пунктах 2-6 цього розділу V
урахуванням вимог нормативноПоложення
правових актів
Усього: в тому числі
7109
5148
Грошові кошти на поточних рахунках
у тому числі в іноземній валюті
1880
Банківські вклади (депозити)
Нерухоме майно
81
Права вимоги до перестраховиків
Інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними
Кабінетом Міністрів України *
Відстрочені аквізиційні витрати
Представлення страхових резервів на 31.12.2018 року відповідає вимогам ст.31 Закону України «Про
страхування» та нормам Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика.
(Розпорядження Нацкомфінпослуг №850 від 07.06.2018 р).
Адекватність страхових зобов’язань Товариства підтверджена висновком незалежного актуарія Борець В.А.
(свідоцтво № 01-032, видане Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
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фінансових послуг на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх, дата видачі свідоцтва
15.05.2018 року, без обмеження строку дії).
28.Аналіз фінансового стану Товариства на 31.12.2018року
На підставі даних фінансових звітів проведено розрахунок окремих показників фінансового стану
ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ»
Показники фінансового стану
Таблиця №13 тис. грн.
№
Найменування
показника
1
Коефіцієнт
абсолютної ліквідності
(платоспроможності)
2

3

Коефіцієнт
поточної(загальної)
ліквідності(покриття)
Коефіцієнт
фінансової стійкості
(автономії)

4
Коефіцієнт
покриття зобов`язань
власним капіталом

Формула
розрахунку показника
К1 = (Грошові кошти та їх
еквіваленти +
Короткострокові
фінансові вкладення) :
Поточні зобов'язання
К2 = Оборотні активи
підприємства : Поточні
зобов'язання
К3 = Власні кошти
підприємства : Вартість
майна (підсумок активу
балансу)
К4 = (Короткострокові
зобов`язання +
Довгострокові
зобов`язання) : Власний
капітал

Коди рядків
фінансової
звітності
форма №1
рядки
(1165+1160)
: 1530+1695
форма №1
рядок 1195 :
рядок 1695
форма №1
рядок 1495 :
рядок 1300
форма №1
рядки
(1695+1595)
: рядок 1495

Значення на
кінець
звітного
періоду

Орієнтовне
граничне
значення
показника

5,6382

0,10 - 0,20

91,6923

0,8499

0,1766

>1

0,25 - 0,50

не >1,00

Виходячи з вищевикладеного та узагальнюючи результати проведеного аналізу фінансового стану, можемо
зробити висновок, що на 31 грудня 2018 року фінансовий стан ПРАТ «СК «ГЛОБАЛ ГАРАНТ» (ПРАТ «СК
«БРІТІШ АВТО КЛАБ») позитивний.
29.Інформація про операції з пов’язаними особами.
Товариство не проводило операцій з пов’язаними особами у звітному періоді. Інформація щодо пов’язаних
осіб не розкрита у Примітках фінансової звітності.
30. Судові позиви
Станом на 31.12.2018р. Товариство має в судовому впровадженні вісім судових позовів, в яких Товариство
є відповідачем (Примітка 16). Сума зобов’язань яку може сплатити Товариство, в разі несприятливого
рішення по цім судовим справам включена до резерву заявлених, але не виплачених збитків. Станом на
дату аудиторського висновку рішення по судовим справам не винесені.
31. Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій
звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства
Після дати балансу, а саме 31.12.2018 року, у Товариства відбулися наступні зміни, про які аудитори
частково зазначили. А саме: Протоколом №09/01-19 від 09.01.2019 року було прийнято ряд значних рішень:
з мінно назву Товариства з ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«БРІТІШ АВТО КЛАБ» НА ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ГЛОБАЛ ГАРАНТ», змінено адресу місцезнаходження Товариства – м. Київ, вул. Еспланадна, 20. Саме
нова назва та адреса використовуються керівництвом при складанні звітності, оскільки дата затвердження
звітності 28 лютого 2019 року.
Розпорядженням Нацкомфінпослуг №54 від 15.01.2019 року Товариству було видано 27 ліцензій, про які
аудитори зазначили у таблиці 9. На звітну дату послуги за даними ліцензіями не надавались.
Також з 22.01.2019 року було призначено нового Голову правління – Череднікову Анну Олегівну (Наказ
№10-19/к від 21.01.2019 року).
Ми проаналізували інформацію щодо наявність подій після дати балансу, та встановили що внесені зміни до
установчих документів, не вплинули на результати фінансової звітності. Інші події, що можуть мати
суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства, відсутні.
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Основні відомості про аудиторську фірму
Повне
найменування
юридичної
особи Товариство
з
обмеженою
відповідальністю
відповідно до установчих документів:
«Аудиторська фірма «Аудит-Стандарт»
Скорочене найменування юридичної особи
ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»
відповідно до установчих документів:
Код за ЄДРПОУ:

32852960

Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт» включено до
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ
розділів Реєстру аудиторів та суб’єктів
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
аудиторської діяльності під реєстраційним
Розділ: СУБ’ЄКТИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,
номером 3345:
ЯКІ МАЮТЬ ПРАВО ПРОВОДИТИ ОБОВ’ЯЗКОВИЙ
АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ,
ЩО СТАНОВЛЯТЬ СУСПІЛЬНИЙ ІНТЕРЕС

Керівник аудиторської фірми

аудитор Титаренко В.М. (сертифікат аудитора №006083,
серія «А», виданий Аудиторською палатою України 13
квітня 2006 року, дійсний до 13.04.2021 року)

Прізвище, ім’я, по батькові аудитора із
завдання з аудиту фінансової звітності, номер, партнер - Аудитор Саса Н.А. (сертифікат аудитора серія
серія, дата видачі сертифікатів аудитора, «А» № 007132 від 26 грудня 2013 року
виданих Аудиторською палатою України:
Місцезнаходження юридичної особи та її
04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе, 2-6/32 літера «А»
фактичне місце розташування:
Основні відомості про умови договору на проведення аудиту:
- дата та номер договору на проведення аудиту
11.02.2019р. № 12-40/19
- дата початку аудиту
- дата закінчення проведення аудиту

12.03.2019 р.
18.04.2019 р.

Партнером з аудиту, результатом якого
є цей звіт незалежного аудитора, є_________________
Директор
ТОВ «АФ «АУДИТ-СТАНДАРТ» _____________

Н.А. Саса

В.М. Титаренко

Адреса аудитора: Україна, 04080, м. Київ, вул. Юрківська/Фрунзе , буд. 2-6/32. Літ. «А»
Дата складання звіту: 18 квітня 2019 року
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