
 1 

Зміст приміток до фінансової звітності 

1. Інформація про компанію 

2. Основи подання фінансової звітності 

3. Принципи облікової політики 

4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок 

5. Перехід на нові та переглянуті стандарти 

6. Примітки до фінансової звітності 

6.1 Основні засоби та нематеріальні активи 

6.2 Інвестиційна нерухомість 

6.3.2 Інвестиції, що утримуються  до погашення 

6.3.3 Фінансові активи  в наявності  для продажу 

6.6 Запаси 

6.7 Поточна дебіторська заборгованість 

6.8  Поточні фінансові інвестиції 

6.9 Грошові кошти та їх еквіваленти 

6.10 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)  

6.11 Додатковий капітал (Резерви переоцінки) Страхової  компанії 

6.12 Резервний капітал , резерви катастроф та стабілізаційні резерви 

6.13 Резерви за зобов’язаннями 

6.15  Інші зобов’язання 

6.16 Потенційні зобов’язання Страхової  компанії  

6.17 Доходи від реалізації послуг з видів страхування 

6.18 Інші операційні доходи  

6.19 Адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати 

6.20 Фінансові доходи і витрати, інші доходи та витрати 

6.21 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 

6.22 Операційні сегменти 

6.23 Управління ризиками 

6.24 Операції з пов’язаними сторонами 

6.25 Події після дати балансу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

Інформація про компанію 

1.  Ідентифікаційний код (ЄДРПОУ) 31088546 
2.  Повне найменування українською мовою  Приватне Акціонерне  Товариство „Страхова компанія „В. і П.” 
3.  Місцезнаходження Україна,  м. Київ вул.. Московська  46/2,офіс 202,201  
       поштовий індекс 01015 
       телефон (044) 254-50-85, 254-48-50 
       факс (044) 254-40-02, 254-48-00 
        e-mail buh@vip-ig.com 
4.  Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 
5.  Банківські реквізити  П.р. 26507663 в Райфазенбанк „Аваль” м. Києва, МФО 380805 
6.  Участь в об‘єднанні фінансових установ (назва 
об‘єднання) 

Ліга страхових організацій України, код № 19478514 

7.  Назва посади, прізвище та ініціали керівника  Голова правління - Золотаренко  О.В. 
8.  Прізвище та ініціали головного бухгалтера Ткачук О.І. 
9.  Кількість штатних працівників 12 (дванадцять   ) 
10. Фінансова  звітність в тис. грн.  
11 Дата складання за звітний рік 2012 
  

 

 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «В.І П.» було створено  17 листопада 2000 року. 

За дванадцять років  діяльності  на ринку страхових послуг  зарекомендувала себе як   надійний , 

стабільний  страховик ,а також  партнер для своїх клієнтів .Основним пріоритетом  нашої роботи є пошана  

і індивідуальний підхід  до кожного нашого клієнта, який базується на його фінансових можливостях і 

матеріальних інтересах .Компанія має безстрокові ліцензії Державної комісії з регулювання ринків 

фінансових послуг України на здійснення страхування: а саме 

 

№ Назва  ліцензії 
Серія та 

номер 

Дата 

отримання 
Термін дії 

1 Медичне страхування АВ № 584418 02.06.2011 з 12.04.2007 

  (безперевне страхування здоров'я)     безстроковий 

          

2 Страхування від нещасних випадків АВ № 584419 02.06.2011 з 12.04.2007 

        безстроковий 

          

3 Страхування кредитів (у тому числі АВ № 584420 02.06.2011 з 12.04.2007 

  відповідальності позичальника за     безстроковий 

  непогашення кредиту)       

          

4 Страхування фінансових ризиків АВ № 584421 02.06.2011 з 12.04.2007 

        безстроковий 

         

5 Страхування відповідальності перед АВ № 584422 02.06.2011 з 12.04.2007 

  третіми особами (крім цивільної     безстроковий 

  відповідальності власників наземного      

  транспорту, відп. власників повітряного      

  транспорту, відп. власників водного      

  транспорту (включаючи відповід.      

  перевізника)       

         

6 Страхування цивільної відповідальності АВ № 584423 02.06.2011 з 12.04.2007 

  власників наземного транспорту    безстроковий 

  (включаючи відповід. перевізника)       

         

7 Страхування наземного транспорту АВ № 584424 02.06.2011 з 12.04.2007 

  (крім залізничного)     безстроковий 
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8 Страхування вантажів та багажу АВ № 584433 02.06.2011 з 12.04.2007 

  (вантажобагажу)     безстроковий 

         

9 Страхування майна (крім залізничного,  АВ № 584425 02.06.2011 з 12.04.2007 

  наземного, повітряного, водного    безстроковий 

  транспорту (морського внутрішнього та      

  інших видів водного транспорту),      

  вантажів та багажу (вантажобагажу)       

         

10 Страхування від вогневих ризиків та АВ № 584426 02.06.2011 з 12.04.2007 

  ризиків стихійних явищ      

        безстроковий 

         

11 Страхування медичних витрат АВ № 584427 02.06.2011 з 11.07.2006 

        безстроковий 

12 

  

  

  

  

  

  

  

Страхування цивільної відповідальності 

АВ № 584429 

  

  

  

  

  

  

  

02.06.2011 

  

  

  

  

  

  

  

з 12.04.2007 

громадян України, що мають у 

власному 

безстроковий 

  

  

  

  

  

  

чи іншому законному володінні зброю, 

за шкоду, яка може бути заподіяна 

третій особі або її майну внаслідок  

володіння, зберігання чи використання 

цієї зброї 

  

13 

  

  

  

  

Страхування відповідальності суб'єктів 
АВ № 584428 

  

  

  

  

02.06.2011 

  

  

  

  

з 16.02.2006 

перевезення небезпечних вантажів на 
безстроковий 

  

  

  

випадок настання негативних наслідків  

при перевезенні небезпечних вантажів 

  

14 

  

  

Особисте страхування від нещасних АВ № 584431 

  

  

02.06.2011 

  

  

з 16.02.2006 

випадків на транспорті 
безстроковий 

  

15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Страхування цивільної відповідальності 

АВ № 584432 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

02.06.2011 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

з 16.02.2006 

суб'єктів господарювання за шкоду, яку 

безстроковий 

  

  

  

  

  

  

  

  

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 еколо- 

гічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру 

16 

  

Авіаційне страхування цивільної авіації 

  
АВ № 584430 

  

02.06.2011 

  

з 20.04.2006 

безстроковий 

 
 

2. Основи подання фінансової звітності 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до положень Постанови Кабінету 

Міністрів  № 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами від  30 листопада 2011р на базі Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) на основі правил обліку за початковою вартістю, 

з урахуванням змін, внесених у ході початкового визнання фінансових інструментів на основі 
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справедливої вартості, та переоцінки приміщень, й фінансових інструментів, класифікованих за 

справедливою вартістю у складі прибутків або збитків. Основні принципи облікової політики, які 

були використані при підготовці цієї фінансової звітності, викладені нижче.  

 
 

Протягом 2012 року Компанією застосовувались наступні стандарти та тлумачення: 
 

Номер 

стандарту 
Назва стандарту 

МСФЗ 1 Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності 

МСФЗ 2 Платіж на основі акцій 

МСФЗ 3 Об`єднання бізнесу 

МСФЗ 4 Договори страхування 

МСФЗ 5 Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність 

МСФЗ 7 Фінансові інструменти: розкриття інформації 

МСФЗ 8 Операційні сегменти 

МСБО 1 Подання фінансових звітів 

МСБО 2 Запаси 

МСБО 7 Звіт про рух грошових коштів 

МСБО 8 Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки 

МСБО 10 Події після дати балансу 

МСБО 12 Податки на прибуток 

МСБО 16 Основні засоби 

МСБО 17 Оренда 

МСБО 18 Дохід 

МСБО 19 Виплати працівникам 

МСБО 21 Вплив змін валютних курсів 

МСБО 23 Витрати на позики 

МСБО 24 Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін 

МСБО 32 Фінансові інструменти: надання інформації 

МСБО 33 Прибуток на акцію 

МСБО 34 Проміжна фінансова звітність 

МСБО 36 Зменшення корисності активів 

МСБО 37 Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи 

МСБО 38 Нематеріальні активи 

МСБО 39 Фінансові інструменти: визнання та оцінка 

МСБО 40 Інвестиційна нерухомість 
 

Страхова компанія переходила на складання звітності за МСФЗ у відповідності до 

роз’яснень, що надані спільним листом Національного банку України від 07.12.2011 №12-

208/1757-14830, Міністерства фінансів України від 07.12.2011 №31-08410-06-5/30523 та Державної 

служби статистики України від 07.12.2011 №04/4-07/702.  

Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2012 р., є МСФЗ, 

з урахуванням обмежень, що накладаються МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ», включаючи 

розкриття впливу переходу з П(С)БО на МСФЗ, допущення, прийняті керівництвом щодо 

стандартів та інтерпретацій, які, як очікується, наберуть чинності, і політик, які, як очікується, 

будуть прийняті на дату підготовки керівництвом першого повного пакету фінансової звітності за 

МСФЗ за станом на 31.12.2013 р. 

Фінансова звітність підготовлена станом на 31.12.2012 року, є попередньою, оскільки 

складена  відповідно до вимог МСФЗ 1 «Перше застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності» у зв’яку з переходом Компанії на МСФЗ. При підготовці першого повного пакету 

фінансової звітності за МСФЗ за 2013 рік компанія буде керуватись МСФЗ, які будуть чинні  

станом на 31 грудня 2013 року. 
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Ця фінансова звітність складена в національній валюті України – гривнях, якщо інше не 

зазначено в окремих звітах та примітках. Одиниця виміру – тисяча гривень. 
 

3. Принципи облікової політики 

3.1.Основи оцінки складання фінансової звітності. Облікова політика Страхової компанії 

базується на наступних принципах: 

- повнота означає, що усі  операції відображаються на відповідних рахунках бухгалтерського 

обліку. Фінансова звітність містить всю інформацію про фактичні та можливі результати операцій, 

які можуть вплинути на рішення, що приймається відносно даної операції; 

- превалювання сутності над формою - бухгалтерський облік операцій  проводиться у 

відповідності до їх суті та економічного змісту (превалювання сутності над формою); 

- активи та зобов’язання обліковуються за первісною (історичною) вартістю. Активи 

визначаються за сумою фактично сплачених за них коштів на день придбання. Зобов’язання - за 

сумою мобілізованих коштів в обмін на зобов’язання.  

- доходи та витрати відображаються в обліку та звітності за принципом нарахування і 

відповідності, це означає, що доходи та  витрати  повинні відображатися в бухгалтерському 

обліку та фінансовій звітності тоді, коли вони насправді існують, а не в періодах, коли фактично 

отримано чи сплачено кошти; для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно 

зіставити визнані доходи звітного періоду і витрати, що були здійснені для отримання цих 

доходів. 

 

Страхова компанія визнає в бухгалтерському обліку активи та зобов’язання, доходи, витрати 

та капітал в разі їх відповідності наступним критеріям: 

 

Активи - ресурси, що виникли в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, 

призведе до отримання економічних вигід у майбутньому.  

Зобов'язання - заборгованість, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 

майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів, що втілюють у собі економічні 

вигоди. 

Доходи - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

надходження чи збільшення корисності активів або зменшення зобов'язань, результатом чого є 

збільшення капіталу, за винятком його збільшення, пов'язаного з внесками акціонерів.  

Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття 

чи амортизації активів або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення власного 

капіталу і не є розподіленням між акціонерами.  

Власний капітал - це залишкова частина в активах після вирахування всіх зобов'язань; 

 

Під час ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і 

зобов’язання  оприбутковуються та обліковуються за: 

вартістю їх придбання чи виникнення - за історичною або первісною вартістю: 

• активи - за сумою сплачених за них коштів, їх еквівалентів або інших форм компенсації;  

• зобов’язання - за сумою мобілізованих коштів в обмін на такі зобов’язання або сумою 

коштів чи їх еквівалентів, які підлягають сплаті для погашення зобов’язань у процесі звичайної 

господарської діяльності; 

справедливою (ринковою) вартістю:  

• активи - за сумою, яку необхідно було б сплатити для придбання (обміну) таких активів,  

• зобов’язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов’язання в результаті операції 

між: обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами;  

Приведення вартості активів у відповідність до справедливої здійснюється шляхом їх 

переоцінки, оцінки на предмет зменшення корисності та наявних кредитних ризиків. 

 

Критерії визнання та оцінки конкретних видів активів та зобов’язань, доходів та витрат 

наведені в наступних примітках. 
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Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, 

які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. Суми, 

пов’язані з коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зі складу грошових коштів 

та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, залишки на 

кореспондентських рахунках,  

Фінансові інструменти – основні терміни, пов’язані з оцінкою. Залежно від їх 

класифікації при признанні, або подальшому обліку, фінансові інструменти обліковуються як такі, 

що: 

- оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток,  

- інвестиції, що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю 

-   займи та дебіторську заборгованість,  

-  фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються за собівартістю. 

Справедлива вартість означає суму, на яку може бути обміняний актив або виконане 

зобов’язання за угодою між добре поінформованими, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Справедлива вартість є поточною ціною покупця для фінансових активів та поточною ціною 

продавця для фінансових зобов’язань, які котируються на активному ринку. Фінансовий 

інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальні ціни регулярно 

повідомляються фондовою біржею чи іншою установою, і якщо такі ціни відображають фактичні 

та регулярні ринкові угоди між незалежними сторонами.  

Амортизована собівартість означає вартість, за якою оцінюються фінансовий актив, 

фінансове зобов'язання та яка складається із собівартості придбання, зменшеної на суму 

погашення основної суми боргу, збільшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизації будь-

якої різниці між первісною вартістю та вартістю погашення, розрахованої з використанням 

ефективної ставки відсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслідок зменшення 

корисності.  

 

Метод ефективної ставки відсотка означає метод розподілу процентних доходів або 

процентних витрат у межах відповідного періоду, аби досягти постійної періодичної відсоткової 

ставки (ефективної ставки відсотка) на амортизовану собівартість інструменту. Ефективна ставка 

відсотка є ставкою, яка точно дисконтує очікувані майбутні грошові платежі або надходження  

протягом розрахункового терміну дії фінансового інструмента або більш короткого періоду, 

залежно від обставин, до чистої амортизованої собівартості такого фінансового інструмента. 

 

Собівартість означає суму сплачених грошових коштів або їх еквівалентів чи справедливу 

вартість іншої винагороди, наданої за придбання активу на момент його придбання, та включає  

витрати на операцію. Оцінка за собівартістю застосовується лише до інвестицій у інструменти 

капіталу, які не мають котирувальної ринкової ціни та справедлива вартість яких не може бути 

достовірно оцінена, а також похідні інструменти, які пов’язані з ними та повинні бути погашені 

шляхом надання таких некотируваних інструментів капіталу.  

 

Знецінення фінансових активів. На кожну звітну дату подання Страхова компанія коригує 

суму фінансових активів на суму зменшення корисності фінансового активу. Ознаками зменшення 

корисності є наявність негативної фінансової, а також не фінансової, інформації про діяльність 

емітента, яка б свідчила про необґрунтованість  попередніх очікувань стосовно компенсаційної 

вартості  придбаного активу.  

 

Інвестиції, що утримуються  до погашення. У портфелі до погашення обліковуються 

придбані боргові цінні папери з фіксованими платежами або з платежами, що можна визначити, а 

також з фіксованим строком погашення. Боргові цінні папери відносяться до портфеля до 

погашення, якщо Компанія має намір та змогу утримувати їх до строку погашення з метою 

отримання процентного доходу. Компанія класифікує цінні папери в портфелі до погашення в 

момент їх купівлі і надалі переглядає свій намір щодо них на кожну дату балансу. 

Придбані цінні папери  до погашення первісно визнаються за справедливою вартістю, надалі 

– за амортизованою собівартістю.  Процентний дохід за цінними паперами до погашення 
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обчислюється за ефективною ставкою відсотка та визначається у складі прибутків та збитків за 

рік. 

Збитки від знецінення визнаються у складі прибутків чи збитків за рік, в якому вони були 

понесені в результаті однієї чи більше подій, які мали місце після початкового визнання цінних 

паперів в портфелі банку до погашення. 

Інвестиційна нерухомість. Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля 

або частина будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника або 

лізингоодержувача за договором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання орендних 

платежів, доходів від зростання капіталу або того чи іншого, а не для надання послуг або 

адміністративних цілей. 

До інвестиційної нерухомості належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод 

від зростання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій 

перспективі в процесі діяльності; (б) земля, подальше використання якої на цей час не визначено; 

(в) будівля, що перебуває у власності компанії або в розпорядженні за договором про фінансовий 

лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний 

лізинг (оренду); (г) будівля, що не зайнята на цей час та призначена для надання в лізинг (оренду) 

за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).  

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Компанія оцінює її за первісною 

вартістю, яка включає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані 

з її придбанням. 

Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку 

Компанія здійснює  за  справедливою вартістю  з урахуванням накопиченої амортизації та втрат 

від зменшення корисності. 

 

Компанія нараховує амортизацію за прямолінійним методом. Строк корисного використання 

нерухомості у вигляді приміщень та будівель встановлений 50 років, протягом звітного періоду 

метод амортизації та строки корисного використання не переглядались.  

 

 

 

 

Основні засоби.  

 

Основні засоби оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, відображаються в 

Балансі за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків 

від зменшення корисності, за винятком  групи основних засобів "Будинки, споруди", що 

оцінюються за переоціненою вартістю. 

 

Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням 

об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті 

чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього 

об’єкту. 

 

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у придатному для 

використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звітного 

періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується прямолінійний 

метод нарахування амортизації на щомісячній основі. 
 

Строки корисного використання основних видів основних засобів встановлені наступні: 
 

Види об'єктів 
Строк корисного 

використання (років) 

Будинки та споруди 50 

Обладнання  охорони та сигналізації 5 

Комп'ютери та обладнання  до них, принтери,  телефони 6 
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Меблі, сейфи 5 

Інші 4 

Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються. 

 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення використовуються протягом строку оренди 

приміщень. 

 

Основними засобами визнаються необоротні матеріальні активи, які є відокремленими 

об’єктами вартістю більше ніж  1500 гривень із строком використання більше року. Основні 

засоби, вартість яких не перевищує 1500 гривень визнаються в фінансової звітності Компанії 

запасами, та при передачі їх до експлуатації здійснюється нарахування амортизації в розмірі 100%. 

Компанія не здійснювала протягом 2012 року зміни методу амортизації, за результатами 

перегляду норм амортизації та строків корисного використання вони залишились без змін.  

Об`єкти нерухомості підлягають переоцінці на достатньо регулярній основі для забезпечення 

того, що балансова вартість не відрізнятиметься від тієї, яка була б визначена з використанням 

справедливої вартості станом на кінець звітного періоду. Збільшення балансової вартості, яке 

виникає при переоцінці, зараховується на рахунок іншого сукупного доходу та збільшує приріст 

вартості власного капіталу при переоцінці. Зменшення, які компенсують попередні збільшення 

того самого активу, визнаються у складі іншого сукупного доходу та зменшують попередньо 

визнаний приріст вартості власного капіталу при переоцінці; усі інші зменшення зараховуються на 

рахунок прибутків або збитків за рік.  

Компанія здійснює переоцінку нерухомості на підставі звітів з незалежної оцінки нерухомого 

майна, складних професійними оцінювачами на щорічній основі. Наприкінці кожного звітного 

періоду управлінський персонал оцінює, чи є будь-які ознаки знецінення основних засобів. За 

наявності будь-яких таких ознак, управлінський персонал оцінює суму, що відшкодовується, яка 

визначається як справедлива вартість активу за вирахуванням витрат на продаж та його 

справедлива вартість при використанні, залежно від того, що є більшим. Балансова вартість 

зменшується до суми, що відшкодовується, а збиток від знецінення визнається у складі прибутків 

або збитків за рік. Збиток від знецінення, визнаний для активу у попередніх роках, 

перекласифіковується, якщо відбулися зміни в оцінках, використовуваних для визначення вартості 

активу при використанні або справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.  

Прибутки та збитки у результаті вибуття, які визначаються шляхом порівняння надходжень з 

балансовою вартістю, визнаються у складі прибутків або збитків за рік (у межах інших 

операційних доходів чи витрат).  

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оприбутковуються Компанією за первісною 

вартістю, яка складається з ціни придбання, держмита, непрямих податків та інших витрат, 

пов’язаних із приведенням їх у стан придатний для використання, відображаються в Звіті про 

фінансовий стан за первісною вартістю за вирахування накопиченої амортизації та накопичених 

збитків від зменшення корисності. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на суму 

витрат, пов’язаних із удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищення їх можливостей та 

строку використання, що сприятиме збільшенню первісно очікуваних майбутніх економічних 

вигод. 

Амортизація нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом. 

 

Компанією встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів: 

 

Найменування групи 
Строк корисного 

використання (років) 

Права на використання програм для комп'ютерної техніки, на 

різні бази даних, інше програмне забезпечення. 

6 

Інші нематеріальні активи 10 

Ліцензії на впровадження страхової діяльності - 
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Ліцензії на впровадження страхової діяльності  є активами з невизначеним строком 

використання, тому їх облік здійснюється без нарахування амортизації.  

 

Протягом 2012 року Компанія не змінювала методи та норми амортизації, а також не 

здійснювала переоцінку первісної вартості нематеріальних активів, та не змінювала термін 

корисного використання нематеріальних активів. 

 

Компанія переглядає термін корисного використання нематеріальних активів в разі, якщо 

відбувалась доробка нематеріального активу, яка призводить до отримання більших економічних 

вигод від його використання.  

 

 Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття:   Необоротні активи та 

групи вибуття, що можуть включати як оборотні, так  і необоротні активи, класифікуються у звіті 

про фінансовий стан як «необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття» в разі, 

якщо відшкодування їх вартості буде відбуватись переважно через операції з продажу протягом 12 

місяців після закінчення звітного періоду. Активи підлягають пере класифікації, якщо 

виконуються всі наступні вимоги: (а) активи готові до негайного продажу в їх теперішньому стані, 

(б) керівництво Компанії затвердило плани щодо продажу та ініціювало програму з активного 

пошуку покупців, , (в) очікується, що продаж відбудеться протягом 1 року та (г) не очікується 

внесення суттєвих змін до намірів щодо продажу активів або  анулювання плану продажів. 

Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття, які віднесені до даної категорії в 

звіті про фінансовий стан за звітний період не потребують їх перекласифікації за попередні 

періоди.  

  

 Залучені кошти. До складу інших залучених коштів відносяться отримані банківські  

кредити,  зобов’язання з фінансового лізингу (оренди), інші позикові зобов’язання. Довгострокові 

зобов’язання обліковуються за дисконтованою вартістю з використанням ефективної ставки 

відсотка. 

  

Податок на прибуток. Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності 

відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду. 

Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та 

визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у 

складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони  

пов’язана з угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого 

сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.  

Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або 

стягнена з податкових органів стосовно оподатковуваних прибутків або збитків за поточний та 

попередній періоди. Оподатковувані прибутки або збитки ґрунтуються на оцінках, якщо фінансова 

звітність була затверджена до подання відповідних податкових декларацій. Податки, які не є 

податками на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших операційних витрат.  

Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 

зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 

податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 

звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за податковими 

ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні 

застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть 

використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових різниць, 

що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків обліковується лише у разі, якщо є 

вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути 

реалізовані вирахування.  

Ставка податку на прибуток в 2012 році становила 21%.  
 

В Податковому Кодексі України в частині визначення податку на прибуток, передбачені 

зміни в ставках оподаткування прибутку, зокрема: 
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• на період з 01 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року -19%; 

• на період з 01 січня 2014 року  -16%.  
 

Статутний капітал та емісійний дохід. Звичайні акції за номіналом класифікуються як 

власний капітал. Будь-яка надмірна сума справедливої вартості винагороди, одержаної понад 

номінальну вартість випущених акцій, обліковується як емісійний дохід у складі власного 

капіталу.  

 

Визнання доходів і витрат. .Облік доходів Страхової Компанії здійснюється у відповідності 

до МСБО (IAS) 18 «Дохід» за виключенням доходу за договорами страхування.  

Дохід, отриманий Страховою компанією від діяльності, іншої ніж страхування, обліковується 

у складі іншого операційного доходу, фінансового доходу та іншого доходу. 

Дохід визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод компанією оцінюється 

як імовірне, і якщо виручка може бути надійно оцінена, незалежно від часу здійснення платежу. 

Виручка оцінюється за справедливою вартістю винагороди, що отримана або підлягає отриманню, 

з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків. 

Для визнання доходу також повинні дотримуватися такі критерії: 

Продаж товарів.  

- Дохід від продажу товарів визнається, як правило, при відвантаженні товарів, коли істотні 

ризики і вигоди від володіння товаром переходять до покупця. 

Надання послуг.  

- Виручка від надання послуг визнається, якщо існує ймовірність надходження економічних 

вигід, пов'язаних з операцією. Проте в разі, коли невизначеність виникає стосовно можливості 

отримати суму, уже включену до доходу, недоотримана сума або сума, отримання якої стало 

малоймовірним, визнається як витрата, а не як коригування суми первісно визнаного доходу. 

У відповідності до IAS 18 дохід при відстроченні платежу більше, чим на рік, дисконтується. 

Дивіденди, по облікованих компанією дольових інструментах визнаються у складі прибутку 

або збитку,  якщо встановлено право компанії  на отримання платежу. 

Відсотки мають визнаватися із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, наведеного 

в МСБО  39. 

Роялті мають визнаватися на основі принципу нарахування згідно із сутністю відповідної 

угоди. 

Доходи та витрати, пов'язані з тією самою операцією або іншою подією, визнаються 

одночасно. 
 

 Переоцінка іноземної валюти. Функціональною валютою Компанії є валюта основного 

економічного середовища, в якому вона функціонує . Функціональною валютою та валютою 

представлення звітності Банку є національна валюта України – гривня (надалі – «гривня» або 

«UAH»).  

Бухгалтерський облік операцій в іноземній валюті Компанія здійснює у подвійній оцінці, а 

саме в номінальній сумі іноземної валюти, щодо якої установлюється офіційний курс гривні, та в 

сумі відповідного гривневого еквівалента..  

 

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності 

шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням офіційного курсу гривні до 

іноземних валют на дату здійснення операції (дата визнання активів, зобов'язань, власного 

капіталу, доходів і витрат).  

 

Монетарні активи та зобов’язання перераховуються у функціональну валюту  за офіційним 

курсом, встановленим НБУ станом на кінець відповідного звітного року. Прибутки та збитки, які 

виникають у результаті врегулювання зобов’язань за угодами та внаслідок перерахунку вартості 

монетарних активів та зобов’язань у функціональну валюту  за офіційними курсами НБУ станом 

на кінець року, визнаються за статтею «Результат від переоцінки іноземної валюти» у складі 

прибутків або збитків за рік. Перерахунок за офіційним курсом станом на кінець року не 

застосовується до немонетарних статей, які оцінюються за початковою вартістю. Немонетарні 
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статті, оцінювані за справедливою вартістю в іноземній валюті, включаючи інвестиції у власний 

капітал, перераховуються з використанням обмінних курсів на дату визначення справедливої 

вартості. Наслідки зміни обмінних курсів для немонетарних статей, оцінюваних за справедливою 

вартістю в іноземній валюті, обліковуються як частина прибутку чи збитку від зміни справедливої 

вартості.  

Доходи і витрати в іноземній валюті відображаються у Звіті про фінансові результати за 

курсом НБУ на дату їх нарахування. 

                                        

Резерви  Страхові резерви утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових 

сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Формування та 

облік технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється відповідно до ст. 31 Закону 

України «Про страхування» та  Положення про порядок формування, розміщення та обліку 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженого 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг № 3104 від 17.12.2004 р.  

Компанія формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування: 

а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, 

які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 

встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 

страхових внесків) та складає 100 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів 

(страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з 

попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: 

- за страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – 

методом 1/365 

- за всіма видами страхування, окрім вищезазначеного – методом ¼ . 

б) Резерв заявлених, але не виплачених збитків;  що включають зарезервовані несплачені 

страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не 

прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового 

відшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених 

збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду 

за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на 

врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного 

періоду. 

в) Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, який формується  із застосуванням 

математично-статистичного методу   фіксованого відсотка; 

Формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерву коливань збитковості 

здійснюється за видом страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

  Аналітичний облік резервів здійснюється за  видами страхування. 
 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань Страхова компанія перевіряє на кінець 

кожного звітного періоду, чи є її визнані страхові зобов’язання адекватними.  

 Під перевіркою адекватності зобов’язань необхідно розуміти оцінку необхідності 

збільшення балансової вартості страхового зобов’язання  на основі аналізу майбутніх грошових 

потоків.  

При даній перевірці враховуються поточні оцінки всіх  майбутніх  грошових потоків  за 

діючими угодами страхування (наприклад, виплати, адміністративні витрати, витрати на 

врегулювання, доходи від регресів та інше).  

Розрахункові резерви проводяться на підставі статистичного аналізу страхових зобов’язань, 

сформованих  в попередніх звітних періодах, та фактично проведених страхових виплатах по цим 

зобов’язанням.  

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є 

неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу 

необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 
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Відповідно до вимог  Національної комісії, що здійснює регулювання ринку фінансових 

послуг, страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових резервів, які страховик 

зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про страхування».  

Відповідно до вимог МСФЗ оцінці адекватності страхових зобов’язань підлягають резерв 

незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, 

але не заявлені та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності за ядерну шкоду.  

 

Страхова компанія виключає страхове зобов’язання із звітності  тільки, коли воно погашене, 

тоб то коли вказані в договорі зобов’язання виконано, або анульовано, або  термін його дії 

закінчився.  

 

Інформація за операційними сегментами. Компонент Компанії розглядається як 

операційний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фінансова інформація, яка 

дозволяє керівництву приймати рішення відносно розподілу ресурсів.  З огляду на це,  обліковими 

сегментами  Компанії  є   види страхових продуктів. Доходи та певні витрати сегментів регулярно 

аналізуються  керівництвом та відповідна інформація надається регуляторному органу. В той же  

час,слід зазначити, що  інформація про активи та зобов’язання в розрізі сегментів Компанією не 

розраховується, та не надається керівному органу, який відповідає за прийняття рішень. Зважаючи 

на відсутність такої інформації та неефективність її отримання,   інформація про активи та 

зобов’язання сегментів в звітності не наводиться.  

 

 

4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок. 

 

В звітному періоді Компанією здійснено трансформацію облікових  даних  у зв’язку із 

переходом Компанії на Міжнародні Стандарти Фінансової звітності. 

 

Ефект від перекласифікації певних статей Балансу (Звіту про фінансовий стан)  станом на 

01.01.12р. для порівняності даних станом на 31 грудня 2011 року  наведений в таблиці 
                                                                                                                                                

                                                                                                                                                             (тис. грн.) 

Назва показника 
Первинно 

зазначено 
Перекласифіковано 

Після 

перекласифікації 

станом на 31 

грудня 2011 року 

1 2 3 4 

Залишкова вартість основних 

засобів 
3201 -273 2928 

Залишкова вартість 

нематеріальних активів 
0 273 273 

Витрати майбутніх періодів 5 -5 0 

Безнадійна дебіторська 

заборгованість(резерв сумнівних 

боргів) 

5236 -327 4909 

Нерозподілений прибуток 4144 -327 3817 

  

 В результаті проведених трансформаційних процедур зменшено нерозподілений прибуток 

Компанії за роки, що передували 31.12.2011р. шляхом  зменшення  величини нерозподіленого 

прибутку за  попередні  роки. 
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5. Перехід на нові та переглянуті стандарти  

 

Протягом року та під час складання фінансової звітності Компанія використовувала всі нові 

та переглянуті стандарти і тлумачення, що були випущені Радою з Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку. 

  

Зазначені нижче нові стандарти та інтерпретації набрали чинності з 1 січня 2012 року:  

Поправка до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти, розкриття інформації» (випущена у 

жовтні 2010 року та чинна для річних періодів, які починаються з 1 липня 2011 року або після цієї 

дати). Поправка потребує додаткового розкриття інформації щодо фінансових активів, які були 

передані, але визнання яких не було припинено. Поправка змінює  вимоги виключно до розкриття 

такої інформації.  

Поправка до МСБО 12  «Податок на прибуток» (випущена у грудні 2010 року та чинна для 

річних періодів, які починаються з 1 січня 2012 або після цієї дати). Поправка дає пояснення щодо 

визначення відстроченого податку стосовно інвестиційної нерухомості, яка переоцінюється за 

справедливою вартістю. Поправкою вводиться припущення, що відстрочений податок по  активам, 

які не амортизуються має завжди визначатись на підставі припущення про відшкодування її 

вартості при  продажу.  

Якщо вище не описано інше, нові стандарти та інтерпретації не матимуть значного впливу на 

фінансову звітність Компанії 

 

6. Примітки до фінансової звітності 

6.1. Основні засоби та нематеріальні активи 

Таблиця  Основні засоби та нематеріальні активи 
                                                                                                                  (тис. грн.) 
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1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Балансова вартість на 1 січня 

2012 року: 
1861 5 0 1 0 0 0 273 2140 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 2105 39 0 3 0 0 0 273 2420 

1.2 Знос на 1 січня 2012 року 244 34 0 2 0 0 0 0 280 

2 Надходження 1213 21 0 0 0 0 0 0 21 

3 

Поліпшення основних засобів та 

вдосконалення нематеріальних 

активів 

         

4 Передавання 2219        2219 

4.1 Вибуття 2219        2219 

5 Амортизаційні відрахування          
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6 

Відображення величини втрат від 

зменшення корисності, 

визначених у фінансових 

результатах 

         

7 Переоцінка 1327        1327 

7.1 Переоцінка первісної вартості 1327        1327 

7.2 Переоцінка зносу          

8 Інше          

9 
Балансова вартість на 31 

грудня 2012 року: 
2131 26 0 1 0 0 0 273 2431 

9.1 Первісна (переоцінена) вартість 2426 31 0 1 0 0 0 273 2731 

9.2 Знос на 31 грудня 2012 року 295 5 0 0 0 0 0 0 300 

 

 

Станом на звітну дату відсутні суттєві зобов’язання Компанії щодо придбання основних 

засобів. 

Основні засоби та нематеріальні активи, наведені в Таблиці 2 належать Компанії на праві 

власності, у заставу не надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку із 

консервацією або реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу. Компанія не 

обмежена у володінні, користуванні та розпорядженні власними основними засобами.  

 

Приміщення були переоцінені до ринкової вартості за станом на 31 грудня 2012 року. 

Переоцінка здійснювалась на підставі даних звітів з незалежної оцінки нерухомого майна, 

складених професійним незалежним оцінювачем, суб’єктом оціночної діяльності Каїрським О. О. 

свідоцтво про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів №3736 від 14.07.2005 року, 

затверджений фондом державного майна України та сертифікату суб’єкта оціночної діяльності 

№12697/11 від 02.12.2011р. 
 

6.2. Інвестиційна нерухомість 

Таблиця   Інвестиційна нерухомість, оцінена за  ринковою вартістю за 2012 рік 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Земля Будівлі 
Частина 

будівлі 
Усього 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок на 1 січня 2012р.:    1061 1061 

1.1 Балансова вартість    1213 1213 

1.2 Знос    152 152 

2 Капітальні інвестиції на реконструкцію      

3 Амортизація      

4 
Зміна справедливої вартості інвестиційної 

нерухомості 
    

5 
Переведення з категорії капітальних 

інвестицій до інвестиційної нерухомості  
    

6 
Переведено з категорії будівель, займаних 

власником  
  2043 2043 

6.1 Балансова вартість    2219 2219 

6.2 Знос    176 176 

7 Вибуття    1061 1061 

7.1 Балансова вартість    1213 1213 

7.2 Знос    152 152 

8 
Залишок за станом на кінець дня 31 

грудня 2012р. 
  2043 2043 

8.1 Балансова вартість    2219 2219 

8.2 Знос    176 176 
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Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації. Строк корисного використання 

встановлений аналогічно приміщенням, що використовуються Компанією у власній операційній 

діяльності в 50 років, ставка амортизації відповідно 2% в рік. Компанія  передала в операційну  

фінансову оренду частину майнового комплексу що знаходиться  по вул.. Бульвар Верховної Ради 

,36. 

 

Відповідно до вимог МФСО 40 на звітну дату визначено справедливу ринкову вартість 

нерухомості, яка становить 4645тис. грн. Справедливу вартість визначено на підставі оцінки 

незалежного експерта суб’єкта оціночної діяльності  Каїрського О. О. Оцінку проведено методом 

визначення вартості об’єкта  оцінки , послідовність оціночних процедур який дає змогу 

реалізувати певний методичний підхід. 

 

 

Таблиця   Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 

 

 
(тис. грн.) 

Рядок Суми доходів і витрат 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 134,5 307,5 

2 

Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і 

обслуговування) від інвестиційної нерухомості, що 

генерує дохід від оренди 

303,4 259 

    

 

6.3.2 Інвестиції, що утримуються  до погашення 

Таблиця   Інвестиції, що утримуються до погашення 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Облігації суб’єктів господарювання - - 

2 Векселі суб’єктів господарювання 1300 1300 

3 
В тому числі обліковуються в складі довгострокових 

інвестицій 
- - 

 

Компанія протягом 2012р. не здійснювала продажів з портфелю інвестицій, що утримуються 

до погашення. 

 

Таблиця  Рух інвестиції, що  утримуються до погашення 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 4 5 

1 Балансова вартість на 1 січня  1300 1300 

2 Надходження    

3 Погашення   
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4 Нараховані процентні доходи    

5 Проценти отримані    

6. 
Зміна вартості у зв’язку із перерахунком поточної 

вартості майбутніх грошових потоків 
  

7. Зміна вартості у зв’язку із знеціненням інвестицій   

7 Балансова вартість на кінець дня 31 грудня 1300 1300 

 

6.3.3 Фінансові активи  в наявності  для продажу 

Таблиця   Фінансові активи  в наявності для продажу 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Акції підприємств з нефіксованим прибутком:  - - 

1.1 
За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо)  
- - 

1.2 Результат  знецінення акцій  - - 

1.3. 
В тому числі обліковується в складі довгострокових 

інвестицій 
- - 

2 Інші корпоративні права, та інші цінні папери 1560 1320 

2.1 
За собівартістю (справедливу вартість яких достовірно 

визначити неможливо)  
1560 1320 

2.2 Результат  знецінення інших активів - - 

2.3. 
В тому числі обліковується в складі довгострокових 

інвестицій 
  

3 
Усього балансова вартість фінансових активів для 

продажу  
1560 1560 

3.1. 
В тому числі обліковується в складі довгострокових 

інвестицій 
1560 1560 

 

 

Управлінський персонал Компанії не може визначити дійсну справедливу вартість цінних 

паперів в портфелі  до продажу балансовою вартістю 1560 тис. грн. Вказані  інвестиції не 

обертаються на активному ринку та за ними відсутні публічні ринкові котирування.  

Управлінський персонал Компанії  не має наміру щодо продажу вказаних цінних паперів, але 

згідно із термінологію, що застосовано МСФО 39, інвестиції, що не можуть бути класифіковані в 

інші портфелі мають обліковуватись саме в портфелі для продажу. 

 

Таблиця   Зміни в складі фінансових активів в наявності для продажу 

 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 5 

1 Балансова вартість на 1 січня   1560 1320 

2 Результат  зміни  вартості фінансових активів     

3 Нараховані процентні доходи     

4 Проценти отримані     

5 Придбання цінних паперів     

6 Реалізація цінних паперів на продаж     

7 Фінансовий результат (прибуток/збиток) від реалізації    
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фінансових активів для продажу 

8 Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня   1560 1320 

 
 

6.6 Запаси 

Станом на 31.12.2012р. Компанією було проведено оцінку вартості запасів на відповідність їх 

вартості вимогам МСБО 2. Балансова вартість запасів не перевищує чистої вартості їх реалізації. 
 

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 5 

1 Разом залишки запасів на кінець року, в тому числі:  43 43 

1.2. Матеріали  1 1 

1.3. Паливо    

1.4. Запасні частини    

1.5 Інші запаси  42 42 

     

2 Віднесено на витрати запасів в поточному році  3 2 

3 Списано запасів протягом поточного року    

4 Вартість запасів в заставі    

     

 

6.7 Поточна дебіторська заборгованість 

Таблиця  Поточна дебіторська заборгованість 
(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті Примітки 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 5 

1 
Дебіторська заборгованість за товари роботи, 

послуги  
 2 8 

2 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

бюджетом 
 326 284 

3 За виданими авансами  4 5 

4 З нарахованих доходів  7 4 

5 З внутрішніх розрахунків    

6 
Інша поточна дебіторська заборгованість, в тому 

числі 
 5139 5236 

6.1. Поворотна фінансова допомога  4469 4501 

6.2. Заборгованість банку  103 103 

6.3. Заборгованість дебітора фізичної особи  551 551 

6.4. Інша заборгованість  16 81 

7 Резерв сумнівних боргів на кінець року  -327 -327 

8 Усього поточна дебіторська заборгованість  4812 4909 

 

Таблиця Аналіз зміни резерву сумнівних боргів за 2012 рік 
(тис. грн.) 

Рядок Рух резервів 

Дебіторська 

заборгованість 

за товари, 

роботи, 

послуги 

Дебіторська 

заборгованість 

за виданими 

авансами 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

Усьог

о 

1 2 3 4 5 6 

1 Залишок за станом на   327 327 
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1 січня  

2 

(Збільшення)/ 

зменшення резерву 

сумнівних боргів 

протягом року 

    

3 

Списання безнадійної 

заборгованості за 

рахунок резерву 

    

4 
Залишок за станом на 

кінець дня 31 грудня 
  327 327 

6.8  Поточні фінансові інвестиції 

Відповідно до термінології МСФЗ 39 фінансові активи поділяються на: 

- фінансові активи, що переоцінюються за справедливою вартістю через прибуток або 

збиток; 

- фінансові активи, що утримуються до погашення, - 

- дебіторську заборгованість та займи; 

-  фінансові активи на продаж. 

 Розкриття інформації про вказані поточні  активи наведено у відповідних розділах таблиць  

6.3.2.- 6.3.3. 

6.9 Грошові кошти та їх еквіваленти 

Таблиця   Грошові кошти та їх еквіваленти 
                                                                                                            (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Готівкові кошти  0 0 

2 
Кореспондентські рахунки,  у банках 
України  

4807 4752 

2.1 В української гривні 3961 3930 

2.2 В іноземній валюті 846 822 

    

 
Усього грошових коштів та їх 
еквівалентів   

4807 4752 

 

Активи, що класифіковані  Компанією як  грошові кошти та їх еквіваленти, не мають 

обмежень у використанні, та зберігаються в банківських установах України. 

 

 Аналіз  якості еквівалентів грошових коштів станом на 31 грудня 2012 року 

(тис. грн.) 

Рядо

к 
Найменування статті Сума Усього 

1 2 4 5 

1 Готівкові кошти в касі Компанії  0 0 

1.1 Комерційні банки із рейтингом «інвестиційний»  4807 4752 

1.2 З рейтингом нижче інвестиційного   

 Усього еквівалентів грошових коштів   4807 4752 

 В якості  грошових  коштів надано  інформацію  про залишки грошових коштів на депозитних рахунках в 

уповноважених банках України. 
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6.10 Статутний капітал та емісійні різниці (емісійний дохід)  

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 
Кільк-ть акцій в 

обігу (тис. шт.) 
Прості акції 

Усього Статут 

капіталу 

1 2 3 4 5 

1 Залишок на 1 січня 2011 року 16100 16100 11351 

2 
Внески за акціями (паями, 

частками) нового випуску  
   

3 
Залишок на кінець дня 31 31 

грудня 2011 року  
16100 16100 11351 

4 
Внески за акціями (паями, 

частками) нового випуску  
   

5 
Залишок на кінець дня 31 

грудня 2012 року  
16100 16100 11351 

 

Всі акції є простими, надають акціонерам наступні права: 

- брати участь в управлінні справами страхової компанії в порядку, визначеному чинним 

законодавством України та Статутом; 

- брати участь у розподілі прибутку страхової компанії та одержувати дивіденди відповідно 

до рішень Загальних зборів акціонерів; 

- отримувати інформацію про діяльність страхової компанії в обсягах, визначеному чинним 

законодавством України; 

- відчужувати акції страхової компанії в порядку, визначеному цим Статутом та чинним 

законодавством України; 

- інші права згідно з Статутом та чинним законодавством України. 

 

Привілеї та обмеження для певних груп акціонерів відсутні. 

 

Страхова компанія не випускала  акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і 

контрактів з продажу.  

6.11 Додатковий капітал (Резерви переоцінки) Страхової  компанії 

 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 
Переоцінка основних засобів та нематеріальних 

активів: 
1237 0 

1.1 зміни переоцінки до справедливої вартості 1237 0 

2 Податок на прибуток, пов'язаний із: 252 0 

2.1 
зміною резерву переоцінки основних засобів та 

нематеріальних активів 
252 0 

4 
Усього резервів переоцінки ( за вирахуванням 

податку на прибуток)  
1075 0 

 

До резерву переоцінки  включено результат переоцінки  основного  засобу (будівлі 

майнового комплексу)   за    2012 рік За результатами переоцінки Компанія  застосувала метод , 

передбачений  в абзаці Б) п. 35 IAS 16, тобто метод, за яким накопичена амортизація на дату 

переоцінки  виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до 

переоціненої суми активу.  
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Відповідно до вимог МСБО 12  резерв переоцінки зменшено на відстрочене податкове 

зобов’язання в сумі  252 тис. грн.     

6.12 Резервний капітал , резерви катастроф та стабілізаційні резерви 

 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Резервний  капітал 170 170 

 Усього резерви 170 170 

 

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства»  резервний капiтал 

формується у розмiрi не менше нiж 15 вiдсоткiв статутного капiталу товариства шляхом щорiчних 

вiдрахувань вiд чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподiленого прибутку. До 

досягнення встановленого статутом розмiру резервного капiталу розмiр щорiчних вiдрахувань не 

може бути меншим нiж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку товариства за рiк. 

Крім резервів, що відображені в Розділі резерви за зобов’язаннями компанія формує і веде 

облік таких технічних резервів за видами страхування: 

1) Резерв коливань збитковості, який призначений для компенсації виплат страховика, що 

пов'язані з відшкодуванням збитків, у разі, якщо фактична збитковість за видами страхування у 

звітному періоді перевищує очікуваний середній рівень збитковості, узятий за основу при 

розрахунку тарифної ставки за цими видами страхування. 

2) Резерв катастроф 

Величина резерву катастроф на будь-яку дату формується залежно від загальної величини 

зароблених у відповідному звітному періоді страхових платежів (страхових премій, страхових 

внесків) за договорами обов'язкового страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду за 

такою формулою: 

Рк = Рп + Зпл • К - Пк, 

 

де Рк - величина резерву катастроф на кінець звітного періоду; 

Рп - величина резерву катастроф на початок звітного періоду; 

Зпл - зароблені страхові платежі у звітному періоді; 

К - відрахування у резерв катастроф в розмірі не менше 80 відсотків загальної величини 

зароблених у звітному періоді страхових премій; 

Пк - сума повернень з резерву катастроф. 

6.13 Резерви за зобов’язаннями 

Таблиця  Резерви за зобов’язаннями за 2012 рік 

 
                                                                                                                (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Страхові резерви  317,1 311 

1.1 Резерв незароблених премій 310,3 304,2 

1.2. 
Резерв заявлених, але не 

виплачених збитків 
6,8 6,8 

1.3. 
Резерв збитків, які виникли, але не 

заявлені 
0 0 

2 
Частка перестраховика в 

страхових резервах 
26,3 9,8                                                    

3 Забезпечення виплат працівникам   46   0 

 

Страхові резерви утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і 

страхового відшкодування залежно від видів страхування (перестрахування). Формування та облік 
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технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється відповідно до ст. 31 Закону 

України «Про страхування» та  Положення про порядок формування, розміщення та обліку 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженого 

Розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг № 3104 від 17.12.2004 р.  

Компанія формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування: 

а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, 

які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 

встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, 

страхових внесків) та складає 100 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів 

(страхових премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з 

попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку: 

- за страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів – 

методом 1/365 

- за всіма видами страхування, окрім вищезазначеного – методом 1/4 

б) Резерв заявлених, але не виплачених збитків;  що включають зарезервовані несплачені 

страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не 

прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового 

відшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених 

збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду 

за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на 

врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного 

періоду. 

в) Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, який формується  із застосуванням 

математично-статистичного методу   фіксованого відсотка; 

Формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерву коливань збитковості 

здійснюється за видом страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

  Аналітичний облік резервів здійснюється за  видами страхування. 
 

Тест на адекватність зобов’язань  

МСФЗ та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі - МСБО) мають певні 

застереження щодо обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема відповідно до пункту 14 

МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик: 

а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх 

страхових виплат, якщо такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не 

існують на кінець звітного періоду (такі як резерв катастроф та коливань збитковості); 

б) повинен  проводити  перевірку адекватності  зобов'язань; 

г) не повинен проводити взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних 

страхових зобов'язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або 

доходів за відповідними страховими контрактами; 

ґ) повинен слідкувати за тим, чи не зменшилась корисність його активів  перестрахування. 

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну 

звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього 

поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка 

показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних 

відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в 

контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно 

повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 

Відповідно до вимог Комісії   страхові зобов’язання приймаються рівними обсягам страхових 

резервів, які страховик зобов’язаний формувати у порядку, передбаченому Законом «Про 

страхування».  

Відповідно до вимог МСФЗ оцінці адекватності страхових зобов’язань підлягали резерв 

незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв збитків, які виникли, 

але не заявлені та резерв катастроф, який формується за договором обов’язкового страхування 

цивільної відповідальності за ядерну шкоду.  
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Результат тесту адекватності  сформованих резервів  незароблених премій,  виконаний 

актуарієм  Кудрою Денисом Юрієвичем (Свідоцтво №03-006 від 04.10.2012р.) засвідчує, що 

результати даної перевірки свідчать про достатність величини сформованих  зобов’язань для 

покриття майбутніх витрат по  договорам страхування. Резерв непередбаченого ризику 

приймається рівним нулю. 
 

Для позик, отриманих на звітну дату,  розкриваються:     

- подробиці будь-яких невиконаних зобов’язань за період в частині основної суми, відсотків, 

фонда  погашення, умов погашення  позик;  

- балансова вартість позик, зобов’язання по яким невиконані на звітну дату;  

- чи були дані зобов’язання погашені чи умови угод позик були змінені до затвердження 

фінансової звітності;  

- інформацію, що указана вище, про будь-які інші порушення умов угод позики (якщо 

заборгованість не була погашена або умови договору не були змінені до звітної дати).   

6.15 Інші  зобов’язання 

Таблиця  Інші  зобов’язання  
 

 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 
Кредиторська заборгованість за  товари, роботи, послуги

  
 1 

2 Поточні зобов'язання за розрахунками: 92,2 186 

2.1 З одержаних авансів   27 

2.2 З бюджетом  26,3 42 

2.3. З позабюджетних платежів    

2.4. зі страхування  8,9 10 

2.5. З оплати праці  19 20 

2.6. З учасниками    

3 Інші зобов’язання 38 87 

4 Усього інших зобов'язань    

 

Облік   інших зобов’язань здійснюється за собівартістю. Серед зобов’язань фінансові  

зобов’язання, а  також довгострокові  зобов’язання відсутні. 
 

6.16 Потенційні зобов’язання Страхової  компанії  

а) Розгляд справ у суді. 

Станом на кінець звітного періоду страхова компанія, головним чином, виступає у судових 

процесах у якості позивача до третіх осіб по регрес ним вимогам.  Розгляд даної категорії справ 

може передбачати лише отримання  Страховою компанією доходів у майбутньому в разі 

винесення позитивного рішення суду та наявності коштів (майна) боржника для погашення суми 

боргу в межах процедури виконавчого провадження,  потенційних зобов’язань за даною 

категорією справ немає.  

Тим не менш час від часу та в зв’язку із звичайним веденням бізнесу  страхова компанія 

може бути притягнута до суду в якості відповідача. Відповідно до власних оцінок та внутрішніх 

професійних консультацій керівництво Страхової компанії вважає, що не має підстав очікувати 

суттєвих збитків в зв’язку із такими справами та відповідно відсутня необхідність в формуванні 

резервів у фінансовій звітності. 

б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. 
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Українське податкове законодавство, яке було прийнято в кінці 2012 року і навіть після цього 

підлягало багатьом змінам, є предметом різних інтерпретацій, в тому числі щодо операцій і 

діяльності Страхової компанії. Податкові органи в Україні можуть застосовувати більш жорсткі та 

складні трактування податкового законодавства, які незважаючи на їх несправедливу економічну 

природу, обґрунтовуються податковими органами як необхідність наповнення бюджету будь-якою 

ціною. В свою чергу це може призвести до додаткового оподаткування операцій, які   раніше 

оцінювались керівництвом Страхової компанії як такі, що не підлягають оподаткуванню, і 

відповідно донарахування як значних сум податків, так і штрафних санкцій. 

 

2 грудня 2010 року Верховною Радою України було прийнято новий Податковий кодекс 

України, яким впроваджено зниження ставок оподаткування податку на прибуток та введено нові 

підходи до визначення об’єктів та складових об’єктів оподаткування, а саме доходів та витрат, 

запроваджено нові правила податкової амортизації основних засобів та нематеріальних активів, 

нові підходи для визначення результатів від операцій з іноземною валюти, які значно наблизились 

до підходів щодо визнання вказаних операцій у бухгалтерського обліку  однак, нові податкові 

правила ще не були в достатній мірі перевірені на практиці та відсутня необхідна судова практика 

щодо інтерпретацій нового податкового законодавства. 

 

Податкові періоди залишаються відкритими для перевірки контролюючими органами щодо 

нарахованих податків протягом трьох років з дати узгодження податкового зобов’язання 

(граничного терміну для подання податкової декларації або подання уточнюючої декларації). За 

певних обставин перевірки можуть здійснюватись і щодо більших періодів, 

 

Станом на 31 грудня 2012 року не існує інших непередбачених зобов’язань, що пов’язані з 

виникненням податкових зобов’язань. Страхова компанія своєчасно складає і подає податкову 

звітність та сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. 

 

 

ґ) дотримання особливих вимог. 

Договори, укладені Страховою компанією, не містять особливих вимог щодо дотримання 

певних умов.  

д) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з 

володінням, користуванням та розпорядженням ними відсутні. 
 

6.17 Доходи від реалізації послуг з видів страхування 

 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1. 

Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, 

ніж страхування життя (зароблені страхові платежі) 

всього: 

859,4 848.6 

1.1 В тому числі від перестрахувальників 49 44,5 

2. 
Частки страхових платежів(премій, внесків), належні 

перестраховикам 
41,4 42,6 

3. Зміни в резервах незароблених премій 53,4 131,8 

4. 
Зміни частки перестраховиків у резервах незароблених 

премій  
43 0,4 

5. 
Всього доходу від реалізації послуг з видів страхування, 

інших, ніж страхування життя (1-2+3-4) 
828,4 937,4 

6. Дохід від реалізації послуг зі страхування життя   

7. Частки страхових платежів належні перестраховикам () () 

8. Відрахування у резерви із страхування життя   

9 Суми, що повертаються з резервів із страхування життя () () 
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10. 
Всього доходу від реалізації послуг зі страхування 

життя:  
  

11. Загальна сума доходу: 828,4 937,4 

 
Витрати, що відносяться до собівартості страхових 

послуг: 
  

4 Страхові виплати та страхові відшкодування () (1,4) 

5 Виплати викупних сум () () 

6 
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків 

(ліквідаційні витрати 
(1) (0,9) 

7 
Інші витрати, що належать до собівартості реалізованих 

страхових послуг 
(79) (78,5) 

8 Усього собівартість страхових послуг:  (80) (80,8) 

9 Чистий дохід/(витрати)  748,4 856,6 

 

6.18 Інші операційні доходи  

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 
Дохід від надання послуг для інших страховиків та 

інших послуг (виконання робіт) 
  

2 

Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, 

ніж резерви незароблених премій, та інших резервів 

(крім резервів із страхування життя) 

27,2 28,1 

3 
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані   

перестраховиками 
  

4 
Частки викупних сум, що компенсуються  

перестраховиками 
  

5 
Суми, що повертаються із централізованих страхових 

резервних фондів 
  

6 
Суми, від реалізації права вимоги до особи, 

відповідальної за заподіяні збитки 
  

7 Інші операційні доходи 172 431,9 

8 Усього інших операційних доходів  199,2 460 

 

Стаття інші операційні доходи включає: 

6.19 Адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати 

(тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

  Адміністративні витрати: (1249) (1344) 

1 Витрати на утримання персоналу  (792) (779) 

2 Амортизація основних засобів  (44) (65) 

3 Інші адміністративні  витрати (413) (500) 

4 
 

Витрати на збут 
(216) (259) 

5 Витрати на утримання персоналу  () 0 

6 Амортизація основних засобів  () () 

7 

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією 

договорів страхування (агентська,  брокерська, комісійна 

винагорода) 

() 0 
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8 

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією 

договорів перестрахування (агентська,  брокерська, 

комісійна винагорода) 

() () 

9 Витрати на маркетинг та рекламу  (216) (259) 

10 Інші витрати на збут послуг () () 

11 Інші операційні витрати (21,4) (5) 

    

12 
Усього адміністративних, збутових та інших 

операційних витрат  
1486,4 1608 

 

        

До витрат на утримання персоналу включено витрати на: 

-    виплату заробітної плати  управлінському персоналу в сумі 536,0тис. грн. 

- формування резервів під відпустки в сумі  34,0тис. грн., 

- нарахування єдиного соціального внеску в сумі 12,0 тис. грн. Розміри нарахування та 

сплати єдиного соціального внеску встановлюються чинним законодавством України. (Страхова 

компанія створює або не створює будь-яких інших додаткових пенсійних планів. Якщо створює 

навести дані). 

 

До статті інші адміністративні витрати зокрема включено: утримання та обслуговування 

майнового комплексу, зарплата  адміністративного апарату, оренда  приміщення . 

 

До статті інші витрати на збут послуг зокрема включено: реклама страхових продуктів. 

6.20 Фінансові доходи і витрати, інші доходи та витрати 

 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Дохід від участі в капіталі   

2 Доходи від депозитів 622 526 

3 Інші фінансові доходи   

4 Інші доходи 253 16 

5 Усього фінансових та інших доходів 875 542 

    

6 Втрати від участі в капіталі (   ) () 

7 Проценти за користування кредитами  () (40) 

8 Інші фінансові витрати () () 

9 Інші витрати   (34) 

10 Усього фінансових витрат та інших витрат  () (74) 

 

До статті інші фінансові доходи зокрема включено: Отриманні  відсоткі  по депозитам,   

До сттаті  інші доходи включено відновлення вартості інвестицій в зв’язку з  

перекласифікацією  інвестицій. 

 

 

До статті інші фінансові витрати включено: проценти від користуванням кредитом, втрати 

від участі в капіталі. 

6.21 Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) 

 (тис. грн.) 

Рядок Найменування статті 2012 рік 2011 рік 

1 2 3 4 

1 Прибуток (збиток)  до оподаткування 309 149 
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2 Поточний податок на прибуток  (68) (80,1) 

3 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів   

4 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань   

5  Усього витрати на податок  на прибуток (68) (80,1) 

6 Прибуток (збиток) поточного року 241 69 

       

       *  Показники  звіту про фінансові результати  за 2011р.  не коригувались, в зв’язку  з тим, що  

зміни які виникли  в результаті трансформації  відносяться до попередніх періодів. 

*  Дані з податку на прибуток  від переоцінки необоротних активів, що відображено у складі 

власного капіталу,  розкрито в розділі Приміток «Резерви від переоцінки» 

 

**  З урахуванням положень  Податкового кодексу України в частині визначення ставок з 

податку на прибуток, в тому числі визначених нормами розділу ХХ «Перехідні положення», а 

також з урахуванням останніх змін в частині оподаткування операцій з цінними паперами та 

деривативами, при визначенні відстрочених податкових активів та зобов’язань,  суми податку на 

прибуток було визначено за наступними ставками: 

1. При здiйсненнi страхової дiяльностi за ставкою  в розмірі - 3% та 0%; 

2. Прибуток страховика від іншої діяльності, пов’язаної iз страховою, за ставкою в розмірі – 

19%; 

3. За операцiями  з цiнними  паперами та  деривативами за  ставкою в  розмірі – 10%. 
 

6.22 Операційні сегменти 

За кількісною ознакою операційними сегментами Компанії  в розрізі її страхових продуктів  є 

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту  включаючи 

відповідальність перевізника, страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ та 

страхування іншого майна.  Сегменти за географічною або іншими ознаками не можуть бути 

відокремленими. В таблиці наводиться скорочена інформація про доходи та певні витрати, що 

пов’язані із отриманням таких доходів. Більш докладну інформацію про сегменти по страхових 

продуктах надано в розділі 3 звітності страховика, який надається до Національної комісії, що 

здійснює регулювання фінансових послуг.  
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1 2 3 4 5 6 

  Валові надходження страхових платежів (премій, 

внесків): 
859 18 15 802 24 

  від резидентів, у тому числі: 859 18 15 802 24 

  від страхувальників-фізичних осіб 18 2 1 0 15 

  від страхувальників-юридичних осіб (крім 

перестрахувальників) 
793 2 1 788 2 

  від перестрахувальників 48 14 13 15 6 

  Частки страхових платежів (премій, внесків), які 

повертаються страхувальникам (перестрахувальникам) 
- - - - - 

  резидентам, у тому числі: - - - - - 

  страхувальникам-фізичним особам - - - - - 

  страхувальникам-юридичним особам (крім 

перестрахувальників) 
- - - - - 

  перестрахувальникам - - - - - 
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  Частки страхових платежів (премій, внесків), які 

сплачуються перестраховикам, у тому числі: 
42 2 2 31 7 

  перестраховикам-нерезидентам - - - - - 

  Резерви незароблених премій на кінець звітного 

періоду 
310 4 4 291 11 

  Частка перестраховиків у резервах незароблених 

премій на кінець звітного періоду, у тому числі: 
26 1 1 22 2 

  частка перестраховиків-нерезидентів - - - - - 

  Величина технічних резервів, інших, ніж резерви 

незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому 

числі: 

7 0 0 0 7 

  резерв заявлених, але не виплачених збитків 7 0 0 0 7 

  Частка перестраховиків у резервах, інших, ніж резерви 

незароблених премій, на кінець звітного періоду, у тому 

числі: 

- - - - - 

  частка перестраховиків-нерезидентів - - - - - 

  Кількість страхових випадків, за якими прийнято 

рішення про здійснення страхових 

виплат/відшкодувань 

- - - - - 

  Cтрахові виплати/відшкодування, у тому числі - - - - - 

  резидентам, у тому числі: - - - - - 

  фізичним особам - - - - - 

  страхувальникам-юридичним особам (крім 

перестрахувальників) 
- - - - - 

  перестрахувальникам - - - - - 

  Максимальна страхова виплата/відшкодування за 

окремим страховим випадком 
- - - - - 

  Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією 

договорів страхування, у тому числі: 
- - - - - 

  Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією 

договорів перестрахування, у тому числі: 
- - - - - 

  Витрати, пов'язані з регулюванням страхових 

випадків (ліквідаційні витрати), які сталися у звітному 

періоді, у тому числі: 

1 0 0 0 1 

  Витрати, що здійснюються у зв'язку з регулюванням 

страхових випадків (ліквідаційні витрати), які сталися 

у попередніх звітних періодах, у тому числі: 

- - - - - 

  на оплату судових затрат - - - - - 

  на оплату експертних (оцінних) робіт - - - - - 

  Кількість договорів страхування, укладених упродовж 

звітного періоду, у тому числі 
1840 26 26 1744 1692 

  з страхувальниками-фізичними особами 43 3 3 0 37 

  з страхувальниками-юридичними особами 1797 23 23 1744 7 

  Максимальна страхова сума за окремим об'єктом 

страхування (за окремою застрахованою особою) 
5100 5000 5000 5100 518 

  Кількість договорів страхування, за якими не 

виконано страхові зобов'язання у визначений 

договором страхування термін на кінець звітного 

періоду, у тому числі 

- - - - - 

  за договорами страхування, укладеними із 

страхувальниками-фізичними особами 
- - - - - 

Загальний обсяг відповідальності 1049782 36891 36891 960285 15715 

Кредиторська заборгованість за страховими виплатами - - - - - 

 

6.23 Управління ризиками 

Управління ризиками в Компанії здійснюється в розрізі фінансових ризиків, операційних 

ризиків та юридичних ризиків. Фінансові ризики включають в себе ринкові ризики і ризик 

ліквідності. Основними завданнями управління фінансовими ризиками контроль за тим, щоб 

схильність до ризиків залишалась в цих межах. Управління операційними та юридичними 

ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх політик та процедур з метою 

мінімізації операційних та юридичних ризиків. 

 




