
Титульний аркуш 

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог 

Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.  

Голова Правлiння       Кравченко Олег Олександрович 

(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника) 

М.П. 
18.04.2018 

(дата) 

 

Річна інформація емітента цінних паперів 

за 2017 рік  

I. Загальні відомості 

1. Повне найменування емітента 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон" 

2. Організаційно-правова форма 

Приватне акціонерне товариство 

3. Код за ЄДРПОУ 

20080515 

4. Місцезнаходження 

Київська, Шевченкiвський, 03057, м. Київ, вул.Дегтярiвська 33-б, 2 пiд'їзд 

5. Міжміський код, телефон та факс 

044 590 09 02 044 590 09 02 

6. Електронна поштова адреса 

info@etalon.ua 

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.04.2018 

 
(дата) 

2. Річна інформація 

опублікована у 

Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв 

та фондового ринку"  
  

 

 
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата) 

3. Річна інформація 

розміщена на власній 

сторінці http://www.etalon.ua/about/financial_outcome/reporting/ 

в мережі 

Інтернет 

 
  (адреса сторінки)   (дата) 



Зміст 

1. Основні відомості про емітента X 

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

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб 
 

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 
 

5. Інформація про рейтингове агентство 
 

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру 

часток, паїв)  

7. Інформація про посадових осіб емітента: 

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X 

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента 
 

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента 
 

9. Інформація про загальні збори акціонерів X 

10. Інформація про дивіденди 
 

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент 
 

12. Відомості про цінні папери емітента: 

1) інформація про випуски акцій емітента X 

2) інформація про облігації емітента 
 

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом 
 

4) інформація про похідні цінні папери 
 

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій 

протягом звітного періоду  

13. Опис бізнесу X 

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента: 

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X 

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X 

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X 

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції 
 

5) інформація про собівартість реалізованої продукції 
 

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинів  

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів 
 

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо 

вчинення яких є заінтересованість  

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів 
 

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала 

протягом звітного періоду  

17. Інформація про стан корпоративного управління X 



18. Інформація про випуски іпотечних облігацій 
 

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття: 

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) 

зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін 

іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 
 

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових 

іпотечних активів до складу іпотечного покриття  

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних 

активів та інших активів на кінець звітного періоду  

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, 

які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, 

які включено до складу іпотечного покриття 
 

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 
 

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів 
 

23. Основні відомості про ФОН 
 

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 
 

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН 
 

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН 
 

27. Правила ФОН 
 

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X 

29. Текст аудиторського висновку (звіту) 
 

30. Річна фінансова звітність 
 

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку (у разі наявності) 
X 

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення 

випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання 

зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будівництва) 
 

34. Примітки 

Згiдно Положення Про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого 

рiшенням НКЦПФР вiд 03.12.2013 № 2826 Товариство не заповнює роздiли: 

iнформацiю про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi; 

вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб; 

iнформацiю щодо посади корпоративного секретаря (для акцiонерних товариств); 

iнформацiю про рейтингове агентство; 

iнформацiю про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру 

часток, паїв). 

iнформацiю про дивiденди; 

iнформацiю про осiб, послугами яких користується емiтент; 

 



iнформацiя про обсяги виробництва; 

iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї; 

iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв 

Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй 

Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття: 

iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) 

зобов’язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям 

iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов’язань 

за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних 

активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду 

iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових 

iпотечних активiв до складу iпотечного покриття 

вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв 

та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента 

iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття станом на кiнець 

звiтного року 

Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за 

кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, 

якi включено до складу iпотечного покриття 

Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв 

Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв 

Основнi вiдомостi про ФОН 

Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН 

Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН 

Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН 

Правила ФОН 

Текст аудиторського висновку (звiту) 

Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання 

зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового 

будiвництва) 

Рiчна фiнансова звiтнiсть 

Данi роздiли не заповненнi в зв'язку з вiдсутнiстю iнформацiї: 

iнформацiя пров олодiння посадовими особами акцiями емiтента; 

iнформацiю про осiб, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй емiтента; 

iнформацiя про облiгацiї емiтента; 

iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом; 

iнформацiя про похiднi цiннi папери; 

iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду; 

iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних 

правочинiв 

iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв 

iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення 

яких є заiнтересованiсть; 

вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала 

протягом звiтного перiоду 

 

Примiтки: Емiтент не приймає участi в створеннi юридичних осiб, тому таблиця "Вiдомостi 

щодо участi емiтента у створеннi юридичних осiб" не заповнена. У емiтента не має посади 

корпоративного секретаря тому iнформацiя щодо цiєї посади вiдсутня.Емiтент не проходидив 

рейтингової оцiнки, тому "Iнформацiя про рейтингове агентство" не заповнена. Станом на 

31.12.2017 року посадовi особи емiтента не володiють акцiями емiтента, тому ця iнформацiя 

вiдсутня. Станом на 31.12.2017 року немає акцiонерiв – власникiв iстотної участi, тому таблиця 

"Iнформацiя про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" не заповнена. За 



звiтний перiод дивiденди не виплачувались, тому таблиця "Iнформацiя про дивiденди" не 

заповнена. Емiтент не випускав дисконтнi облiгацiї, цiльовi (безпроцентнi), iншi цiннi папери, 

емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, 

похiднi цiннi папери, тому таблицi "Iнформацiя про облiгацiї емiтентаiї", "Iнформацiя про iншi 

цiннi папери, випущенi емiтентом (емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї) (крiм iпотечних облiгацiй, 

iпотечних сертифiкатiв, сертифiкатiв ФОН)", "Iнформацiя про похiднi цiннi папери", 

"Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за iпотечними цiнними паперами)", "Iнформацiя про 

зобов'язання емiтента (за сертифiкатами ФОН)", "Iнформацiя про зобов'язання емiтента (за 

iншими цiнними паперами (у тому числi за похiдними цiнними паперами))" не заповненi. 

Емiтент не здiйснював фiнансових iнвестицiй в корпоративнi права, тому роздiл "Iнформацiя 

про зобов'язання емiтента (за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права)" не заповнено. 

За звiтний перiод емiтент не здiйснював викуп власних акцiй, тому таблиця "Iнформацiя про 

викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнена. Акцiї емiтента випущенi в 

бездокументарнiй формi, тому iнформацiя в таблицi щодо виданих сертифiкатiв акцiй вiдсутня. 

У зв'язку з тим, що випуску цiльових облiгацiй у звiтному перiодi не проводилось "Звiт про 

стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими 

забезпечене об'єктами нерухомостi)" вiдсутнiй. 



III. Основні відомості про емітента 

1. Повне найменування 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон" 

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 

А01 №457823 

3. Дата проведення державної реєстрації 

15.11.2001 

4. Територія (область) 

5. Статутний капітал (грн) 

77000 

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі 

0 

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу 

державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 

0 

8. Середня кількість працівників (осіб) 

86 

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД 

65.12 Iншi види страхування, крiм страхування життя 

10. Органи управління підприємства 

1. Загальнi збори акцiонерiв 2. Наглядова рада 3. Ревiзiйна комiсiя 4. Правлiння 

11. Банки, що обслуговують емітента: 

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у національній валюті 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль" 

2) МФО банку 

380805 

3) поточний рахунок 

265082319 

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком 

у іноземній валюті 

ПАТ "Райфайзен Банк Аваль" 

5) МФО банку 

380805 

6) поточний рахунок 

265082319 

V. Інформація про посадових осіб емітента 



1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента 

1) посада* 

Голова Правлiння 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Кравченко Олег Олександрович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон".Заступник Голови Правлiння. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

24.03.2017  

9) Опис 

Без довiреностi представляє iнтереси Товариства та вчиняє вiд його iменi юридичнi дiї в межах 

компетенцiї визначеної Статутом Товариства. Обов'язок Голови Правлiння полягає у здiйсненнi 

керiвництва дiяльнiстю виконавчого органу Про органу Приватного акцiонерного товариства 

"Страхова компанiя "Еталон", який в свою чергу здiйснює керiвництво поточною та оперативною 

дiяльнiстю Товариства. Призначений на посаду 24.03.2017 року вiдповiдно до рiшення Наглядової 

ради Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Еталон". Непогашеної судимостi 

за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Головний бухгалтер 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Паламарчук Людмила Володимирiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1973 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 



Приватне акцiонерне товариство "СК "Еталон", начальник вiддiлу облiку 

внутрiшньогосподарських операцiй 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

01.01.2010  

9) Опис 

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi посадовою iнструкцiєю. Змiн у 

персональному складi посадових осiб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимостi за 

корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. . 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Федишин Iрина Iванiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1982 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

10 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Приватний пiдприємець 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.08.2015  

9) Опис 

Голова ревiзiйної комiсiї. Дiє згiдно "Положення про ревiзiйну комiсiю СК "Еталон". Не має 

непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi 

господарської, службової дiяльностi. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Голова Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Павлiш Iрина Миронiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1987 



5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

8 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

"Northwestern mutual financial network", фiнансовий консультант з обмеженою вiдповiдальнiстью 

(limited financial advisor)/ 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.03.2015  

9) Опис 

Дiє згiдно положення про Наглядову раду. Не має непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з 

корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Пробко Iлля Борисович 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1981 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

14 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Старший викладач кафедри права Днiпропетровського Унiверситета iменi Альфреда Нобеля. 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.03.2015  

9) Опис 

Повноваження згiдно положення про Наглiдову раду. Не має непогашеної судимостi за злочини, 

вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової дiяльностi. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Наглядової ради 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Бучма Iрина Василiвна 



3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1983 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ТОВ "АIС АЗЧ Маркет", заступник фiнансового директора 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

25.03.2015  

9) Опис 

Посадовi обов'язки згiдно з положеннм про нагладову раду СК "Еталон". Не має непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Правлiння, Заступник Голови Правлiння з фiнансових питань 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Черкаська Iрина Петрiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1979 

5) освіта** 

Вища 

6) стаж роботи (років)** 

17 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Компанiя "Райз", Заступник фiнансового директора по елеваторному напрямку.  

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

02.02.2016 без обмеження  

9) Опис 

Посадовi обов'язки згiдно з положенням про Правлiння СК "Еталон". Не має непогашеної 

судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочини у сферi господарської, службової 

дiяльностi. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Облещук Анна Iванiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1980 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

11 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

ПАТ "Львiвгаз", менеджер 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.08.2015  

9) Опис 

Член ревiзiйної комiсiї. Дiє згiдно "Положення про ревiзiйну комiсiю СК "Еталон". Не має 

непогашеної судимостi за злочини вчиненi з корисних мотивiв, чи злочини у сферi господарської, 

службової дiяльностi. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 

1) посада* 

Член Ревiзiйної комiсiї 

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи 

Лужецька Наталiя Ярославiвна 

3) ідентифікаційний код юридичної особи 

4) рік народження** 

1977 

5) освіта** 

вища 

6) стаж роботи (років)** 

12 

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 

Приватний пiдприємець 

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 

12.08.2015  

9) Опис 



Член ревiзiйної комiсiї. Дiє згiдно "Положення про ревiзiйну комiсiю СК "Еталон". Не має 

непогашеної судимостi за злочини, вчиненi з корисливих мотивiв, чи злочинiв у сферi 

господарської, службової дiяльностi. 

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа 

акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором. 

** Заповнюється щодо фізичних осіб. 



VII. Інформація про загальні збори акціонерів 

Вид загальних 

зборів* 

чергові позачергові 

X 
 

Дата 

проведення 
27.04.2017 

Кворум 

зборів** 
100.000000000000 

Опис 

1. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Результат розгляду: Обрано Голову та секретаря Загальнгих зборiв.  

2. Обрання лiчильної комiсiї Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Результат розгляду: Обрано лiчильну комiсiю Загальних зборiв. 

3. Затвердження порядку проведення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

Результат розгляду: Затверджено порядок проведення Загальних зборiв. 

4. Звiт правлiння Товариства про результати фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi. 

Результат розгляду: Затверджено Звiт Правлiння Товариства. Роботу Правлiння Товариства у 2016 

роцi визнано задовiльною. 

5. Звiт Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства „Страхова компанiя „Еталон” про 

результати роботи в 2016 роцi. 

Результат розгляду: Затверджено Звiт Наглядової Ради Товариства.  

6. Звiт Ревiзiйної комiсiї Приватного акцiонерного товариства „Страхова компанiя „Еталон” про 

результати роботи в 2016 роцi. 

Результат розгляду: Затверджено Звiт Ревiзiйної комiсiї Товариства.  

7. Затвердження рiчного звiту Приватного акцiонерного товариства „Страхова компанiя „Еталон” за 

2016 рiк: 

- затвердження рiчного фiнансового звiту; 

- затвердження балансу; 

- затвердження аудиторського висновку. 

Результат розгляду: Затверджено рiчний фiнансовий звiт, баланс та аудиторський висновок. 

8. Про розподiл прибутку та порядок покриття збиткiв Приватного акцiонерного товариства 

„Страхова компанiя „Еталон” за 2016 рiк. 

Результат розгляду: Прийнято рiшення дивiденди не нараховувати та не виплачувати. Результати 

фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi направити на покриття збиткiв за минулий перiод. 

9. Змiна мiсцезнаходження Товариства. 

Результат розгляду: Прийнято рiшення не змiнювати мiсцезнаходження Товариства. 

10. Внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його в новiй редакцiї. 

Знято з голосування у зв'язку з прийняттям рiшення з 9 питання. 

 

З усiх питань порядку денного Загальних зборiв рiшення прийнято одноголосно. 

З усiх питань порядку денного Загальних зборiв пропозицiї внесено Головою Правлiння 

Товариства, якого було обрано Головою Загальних зборiв. Додаткових пропозицiй не надходило.  

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі. 

** У відсотках до загальної кількості голосів. 



X. Відомості про цінні папери емітента 

1. Інформація про випуски акцій 

Дата 

реєстрації 

випуску 

Номер 

свідоцтва 

про 

реєстрацію 

випуску 

Найменування 

органу, що 

зареєстрував 

випуск 

Міжнародний 

ідентифікаційний 

номер 

Тип цінного 

паперу 

Форма 

існування та 

форма випуску 

Номінальна 

вартість 

акцій (грн) 

Кількість 

акцій 

(штук) 

Загальна 

номінальна 

вартість (грн) 

Частка у 

статутному 

капіталі (у 

відсотках) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

27.03.2012 42/1/12 

Державна комiсiя 

зцiнних паперiв 

та фондового 

ринку 

UA 4000059836 

Акція проста 

бездокументарна 

іменна 

Бездокументарні 

іменні 
1.000 77000000 77000000.000 100.000000000000 

Опис 

 

У 2017 роцi торгiвля цiнними паперами емiтента на зовнiшнiх та внутрiшнiх органiзованих ринках не здiйснювалась. Поданих заяв або намiрiв 

щодо подання заяв для допуску на бiржi (до лiстингу/делiстингу) не було. 

  



XI. Опис бізнесу 

У жовтнi 2010 року Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон" стало 

правонаступником Приватного акцiонерного товариства "ПУСК", iдентифiкацiйний код 32664836 

. 

Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного Товариства "ПУСК" 

(протокол № 3-2009 вiд 12.10.2009 р.) було прийнято рiшення про реорганiзацiю шляхом 

приєднання Страхової компанїi "ПУСК" до Страхової компанiї "Еталон". Передавальний акт 

майна, прав та зобов'язань вiд Страхової компанїi "ПУСК" до Страхової компанiї "Еталон" у 

зв'язку з приєднанням затверджений спiльними загальними зборами акцiонерiв обох страхових 

компанiй 27.04.2010 р., протокол № 5. Передавальний акт посвiдчено 27.04.2010 р. Мiщенко О. П., 

приватним нотарiусом Київського мiського нотарiального округу за реєстровим № 367-370. Згiдно 

з передавальним актом до Страхової компанiї "Еталон" як до правонаступника Страхової компанїi 

"ПУСК" передано все майно, права та обов'язки, у тому числi повнiстю сплачений грошовими 

коштами статутний капiтал у розмiрi 7 000 000,00 (сiм мiльйонiв) грн. 00 коп. 

Внаслiдок приєднання Страхової компанiї "ПУСК" до Страхової компанiї "Еталон" статутний 

капiтал Приватного акцiонерного Товариства "Страхова компанiя "Еталон" становить 77 000 000 

(сiмдесят сiм мiльйонiв) гривень. 13.10.2010 року у Шевченкiвськiй РДА м. Києва зареєстровано 

нову редакцiю Статуту Приватного акцiонерного товариства "Страхова компанiя "Еталон", згiдно 

з якою статутний капiтал Товариства встановлено у розмiрi 77 000 000 (сiмдесят сiм мiльйонiв) 

гривень, подiлений на 77 000 000 (сiмдесят мiльйонiв) штук простих iменних акцiй номiнальною 

вартiстю 1 (одна) гривня кожна. 

Здiйсено реєстрацiю випуску акцiй у зв'язку з приєднанням Страхової компанiї "Пуск" у 

Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку, свдоцтво про реєстрацiю №42/1/12 вiд 

27 березня 2012 року. 

Основним видом дiяльностi Товариства - є iншi види страхування, крiм страхування життя. Крiм 

того, Товариство має право здiйснювати наступнi види дiяльностi: перестрахування, оцiнювання 

ризикiв та завданої шкоди, дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв, iнша допомiжна дiяльнiсть у 

сферi страхування та пенсiйного забезпечення.  

Товариство є асоцiйованим членом Моторно-транспортного страхового бюро України. 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Податковий облiк 

здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України, згiдно вимог Податкового 

кодексу України.  

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх 

видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової 

дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. У 2017 роцi 

Товариство здiйснювало страхування юридичних i фiзичних осiб. Товариство здiйснює свою 

дiяльнiсть на всiй територiї України, окрiм окупованих територiй Донецької, Луганської областей 

та Криму. 

Станом на 31.12.2017 року Товариство має 26 лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

обов’язкового та добровiльного страхування, якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, з безстроковим термiном дiї,  

Органами управлiння Товариства є:  

Загальнi збори акцiонерiв;  

Наглядова (Спостережна) рада;  

Правлiння;  

Ревiзiйна комiсiя.  

У разi змiни законодавства та/або внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, в тому числi 

змiни назви органу, його складу та компетенцiї, склад дiючих органiв продовжує роботу до 

моменту обрання нових органiв управлiння. 

Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх 

питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами до 

компетенцiї iнших органiв Товариства.  



Наглядова (Спостережна) рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює 

iншу дiяльнiсть, передбачену законодавством, Статутом Товариства та положенням про Наглядову 

(Спостережну) раду. Кiлькiсний склад Наглядової (Спостережної) ради встановлюється 

Загальними зборами. Члени Наглядової (Спостережної) ради Товариства обираються Загальними 

зборами з числа акцiонерiв або їх представникiв.  

Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння 

належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, 

крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 

(Спостережної) ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй 

(Спостережнiй) радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у 

межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та законом. Голова 

Правлiння обирається Наглядовою (Спостережною) радою Товариства. Голова Правлiння 

органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова 

Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в 

тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати 

накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 

Повноваження голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової (Спостережної) ради. 

Пiдстави припинення повноважень Голови Правлiння встановлюються законодавством, Статутом, 

Положенням про Правлiння та договором iз ним. 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають Ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) обирається Загальними зборами 

з числа акцiонерiв або їх представникiв. Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги 

до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства.  

  

Товариство у 2017 роцi не мала дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництвта iнших 

вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. 

  

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв за 2017 рiк склала 96 особи, чмсельнiсть 

працiвникiв за сумiсництвом - 4, чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного 

робочого дня - 8. 

  

Товариство належить до об'єднання страховикiв: УФУ, МТСБ. 

Моторне (транспортне) страхове бюро України (далi - Бюро) є єдиним об'єднанням страховикiв, 

якi здiйснюють обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв (далi - обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi) за 

шкоду, заподiяну третiм особам. Участь страховикiв у Бюро є умовою здiйснення дiяльностi щодо 

обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.  

Бюро є юридичною особою, має самостiйний баланс, рахунки в установах банкiв, круглу печатку 

зi своїм найменуванням українською та англiйською мовами, штампи, фiрмовi бланки, емблему, 

вимпел та прапор.  

Бюро є непiдприємницькою (неприбутковою) органiзацiєю i здiйснює свою дiяльнiсть вiдповiдно 

до Закону України "Про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв 

наземних транспортних засобiв", iнших актiв законодавства України та цього Статуту. 

Розподiл отриманих доходiв (прибуткiв) або їх частини серед засновникiв (учасникiв), членiв 

Бюро, працiвникiв (крiм оплати їх працi, нарахування єдиного соцiального внеску), членiв органiв 

управлiння та iнших пов’язаних з ними осiб, забороняється. 

Доходи (прибутки) Бюро використовуються виключно для фiнансування видаткiв на утримання 



Бюро, реалiзацiї мети (цiлей, завдань) та напрямiв дiяльностi, визначених цим Статутом. 

Бюро є органiзацiєю-гарантом вiдшкодування шкоди:  

- на територiї країн - членiв мiжнародної системи автомобiльного страхування "Зелена картка", 

заподiяної власниками та/або користувачами зареєстрованих в Українi транспортних засобiв, якщо 

такi власники та/або користувачi надали iноземним компетентним органам страховий сертифiкат 

"Зелена картка", виданий вiд iменi страховикiв - членiв Бюро;  

- на територiї України, заподiяної водiями-нерезидентами, на умовах та в обсягах, встановлених 

законодавством про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi та принципами 

взаємного врегулювання шкоди на територiї країн - членiв мiжнародної системи автомобiльного 

страхування "Зелена картка", за iнших обставин, визначених чинним законодавством про 

цивiльно-правову вiдповiдальнiсть.  

Бюро не має на метi отримання прибутку. Метою дiяльностi Бюро є:  

- виконання гарантiйних функцiй стосовно вiдшкодування шкоди, завданої третiм особам при 

експлуатацiї наземних транспортних засобiв, вiдповiдно до чинного законодавства України та 

угод, укладених Бюро з уповноваженими органiзацiями iнших країн зi страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi;  

- взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди та забезпечення виплати 

страхового вiдшкодування третiм особам;  

- координацiя роботи страховикiв - його членiв у сферi страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi за шкоду, заподiяну третiм особам внаслiдок дорожньо-транспортної пригоди, як 

на територiї України, так i за її межами;  

- захист iнтересiв членiв Бюро.  

Основними завданнями Бюро є:  

- здiйснення виплат iз централiзованих страхових резервних фондiв (компенсацiй та 

вiдшкодувань) на умовах, передбачених чинним законодавством України;  

- управлiння централiзованими страховими резервними фондами, що створюються при Бюро для 

забезпечення виконання покладених на нього функцiй;  

- виконання страхових зобов'язань з обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi (у тому числi за договорами мiжнародного страхування) за страховикiв - членiв 

Бюро у разi недостатностi коштiв та майна цих страховикiв, що визнанi банкрутом та/або 

лiквiдованi;  

- забезпечення членства України в мiжнароднiй системi автомобiльного страхування "Зелена 

картка" та виконання загальновизнаних зобов'язань перед уповноваженими органiзацiями iнших 

країн - членiв цiєї системи;  

- укладання угод з уповноваженими органiзацiями iнших країн з страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi про взаємне визнання договорiв страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

та взаємне врегулювання питань стосовно вiдшкодування шкоди; виконання цих угод;  

- збирання необхiдної iнформацiї про обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi 

для узагальнення та внесення пропозицiй щодо удосконалення механiзму здiйснення 

обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;  

- спiвробiтництво з органами Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iншими органами 

державної влади з питань обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi;  

- розробка зразкiв страхових полiсiв i договорiв обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi, що затверджуються спецiальним Уповноваженим органом з питань регулювання 

ринкiв фiнансових послуг, та забезпечення такими полiсами страховикiв - членiв Бюро в порядку, 

визначеному Президiєю Бюро;  

- надання страховикам iнформацiї щодо страхових випадкiв стосовно конкретних страхувальникiв;  

- розрахунок розмiру базового страхового платежу та коригуючих коефiцiєнтiв за договорами 

обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi для подання на затвердження до 

Уповноваженого органу з питань регулювання ринкiв фiнансових послуг;  

- встановлення порядку укладання та виконання членами Бюро договорiв обов'язкового 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi (в т. ч. договорiв мiжнародного страхування), 

забезпечення платоспроможностi Бюро та його членiв;  



- представництво членiв Бюро з метою захисту їх iнтересiв у взаємовiдносинах з органами 

державної влади України, а також з уповноваженими органiзацiями iнших країн - членiв 

мiжнародної системи автострахування "Зелена картка" з страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi;  

- представництво та участь Бюро у роботi вiдповiдних мiжнародних органiв;  

- розгляд претензiй третiх осiб стосовно вiдшкодування шкоди, спричиненої власником 

транспортного засобу, що мав вiдповiдний договiр обов'язкового страхування цивiльно-правової 

вiдповiдальностi, укладений у державах з уповноваженими органiзацiями з страхування цивiльно-

правової вiдповiдальностi, з якими Бюро уклало угоду про взаємне визнання договорiв такого 

страхування, та/або вiдповiдно до iнших укладених Бюро угод;  

- координацiя дiяльностi страховикiв - членiв Бюро при укладаннi договорiв перестрахування по 

обов'язковому страхуванню цивiльно-правової вiдповiдальностi за договорами мiжнародного 

страхування на перiод, поки укладення таких договорiв перестрахування буде вимагатися умовами 

членства Бюро в мiжнароднiй системi автострахування "Зелена картка" та/або прийнятими на себе 

членами Бюро зобов'язаннями;  

- взаємодiя з органами державної влади України з метою захисту iнтересiв членiв Бюро щодо 

законодавчого врегулювання питань, пов'язаних з проведенням обов'язкового страхування 

цивiльно-правової вiдповiдальностi;  

- здiйснення через засоби масової iнформацiї заходiв щодо роз'яснення питань обов'язкового 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi, його соцiально-суспiльного значення;  

- створення, пiдтримка та обслуговування єдиної централiзованої бази даних щодо обов'язкового 

страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi.  

АСОЦIАЦIЯ «УКРАЇНСЬКА ФЕДЕРАЦIЯ УБЕЗПЕЧЕННЯ» (УФУ) 

Асоцiацiя «Українська федерацiя убезпечення» зареєстрована 23 грудня 2008 року. Федерацiя 

об’єднує провiднi компанiї класичного страхового ринку України. 

Асоцiацiя створюється з метою сприяння розвитку прозорого класичного убезпечення 

(страхування) в Українi, недопущення недобросовiсної дiяльностi її Учасникiв, гарантування 

високого рiвня послуг убезпечення (страхування), що надаються Учасниками Асоцiацiї, а також з 

метою iнтеграцiї українського та європейського ринкiв убезпечення (страхування), захисту 

iнтересiв Учасникiв Асоцiацiї. 

Для досягнення мети Асоцiацiя виконує ряд завдань. Основними завданнями Асоцiацiї є: 

координацiя дiяльностi Учасникiв Асоцiацiї в органiзацiї страхового бiзнесу; 

представництво iнтересiв її Учасникiв перед органами влади та самоврядування, мiжнародними 

органiзацiями, iншими юридичними та фiзичними особами; 

забезпечення прозоростi дiяльностi Учасникiв Асоцiацiї шляхом оприлюднення страхової та 

фiнансової звiтностi у спосiб, що дозволяє встановити реальний фiнансовий стан компанiї за умов 

неможливостi використання цих даних, у спосiб, що не передбачений законодавством, цим 

статутом та внутрiшнiми документами асоцiацiї, проти учасникiв Асоцiацiї та/або конкурентiв; 

дотримання вимог законодавства щодо формування та розмiщення страхових резервiв, 

платоспроможностi та достатностi капiталу Учасникiв Асоцiацiї; 

вироблення правил поведiнки учасникiв страхового ринку та стандартiв надання страхових 

послуг, якими регулюються взаємовiдносини мiж Учасниками Асоцiацiї, а також їх 

взаємовiдносини зi споживачами страхових послуг, в т.ч. щодо здiйснення страхових виплат та 

вiдшкодувань, та забезпечення контролю за дотриманням таких правил та стандартiв згiдно з 

окремим дозволом Антимонопольного комiтету України; 

розроблення проектiв нормативно-правових актiв, сприяння їх прийняттю та впровадженню; 

сприяння добросовiснiй конкуренцiї мiж Учасниками Асоцiацiї; 

затвердження та впровадження правил поведiнки учасникiв страхового ринку й стандартiв 

надання страхових послуг згiдно з окремим дозволом Антимонопольного комiтету України; 

здiйснення контролю за дотриманням правил поведiнки учасникiв страхового ринку й стандартiв 

надання страхових послуг та застосування санкцiй за їх порушення згiдно з Положенням про 

санкцiї, погодженим в установленому порядку з Антимонопольним комiтетом України; 

прийняття та дотримання Учасниками Асоцiацiї Кодексу професiйної етики, який регулює 



взаємовiдносини мiж Учасниками, а також їх взаємовiдносини зi споживачами страхових послуг; 

установлення механiзму розв'язання спорiв мiж Учасниками Асоцiацiї; забезпечення вирiшення 

спорiв, що виникли мiж Учасниками Асоцiацiї та страхувальниками; 

впровадження положень «Солвенсi 1» та «Солвенсi 2»; 

встановлення зв’язкiв iз засобами масової iнформацiї та громадськiстю; 

сприяння високопрофесiйнiй дiяльностi Учасникiв Асоцiацiї, здiйснення необхiдної 

консультативної та методичної пiдтримки ведення страхового бiзнесу; 

органiзацiя та проведення конференцiй, симпозiумiв, семiнарiв для пiдвищення професiйного 

рiвня спецiалiстiв Учасникiв Асоцiацiї, обмiн досвiдом роботи; 

сприяння пiдвищенню квалiфiкацiї i професiоналiзму керiвникiв та працiвникiв Учасникiв 

Асоцiацiї; 

забезпечення впровадження Учасникам Асоцiацiї в свою дiяльнiсть мiжнародних стандартiв 

фiнансового облiку i проведення ними мiжнародного аудиту; 

сприяння та заохочення Учасникiв Асоцiацiї до отримання рейтингiв за нацiональними та 

мiжнародними рейтинговими стандартами; 

забезпечення надання Учасниками Асоцiацiї взаємодопомоги з метою забезпечення виплат 

страхових вiдшкодувань; 

надання квалiфiкованої допомоги та пiдтримки Учасникам Асоцiацiї у питаннях, пов’язаних зi 

змiною страхового законодавства; 

органiзацiя аналiтичних робiт з питань менеджменту та маркетингу на задiяних ринках i регулярне 

розповсюдження результатiв цих робiт серед Учасникiв Асоцiацiї; 

забезпечення Учасникiв Асоцiацiї необхiдною iнформацiєю щодо вагомих змiн на ринку 

страхових послуг, а також нових як науково-теоретичних, так i методологiчних розробок, 

передового досвiду про ефективнi технологiї в країнi та за її межами, впровадження заходiв 

зниження витрат, iншої технiчної iнформацiї; 

ведення переговорiв щодо iнвестування коштiв в дiяльнiсть Учасникiв Асоцiацiї зокрема та 

Асоцiацiї загалом; 

сприяння встановленню взаєморозумiння мiж Учасниками Асоцiацiї та iншими учасниками ринку 

страхових послуг; 

координацiя спiльних дослiджень i розробок; 

сприяння у створеннi умов для виходу Учасникiв Асоцiацiї на закордоннi ринки страхових послуг. 

  

Не проводить 

  

Не було 

  

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi 

Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Якщо МСФЗ конкретно 

застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, Товариство визначає Облiкову полiтику чи 

облiковi полiтики, застосованi до такої статтi, шляхом застосування МСФЗ. МСФЗ наводять 

облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка 

мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони 

застосовуються.  

Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв здiйснюється з дотриманням 

принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi, нарахування та 

вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, перiодичностi.  

Облiкова полiтика Товариства розроблена вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни 

в облiкових оцiнках та помилки» i затверджена Рiшенням Наглядової ради – Протокол № 5-1 вiд 

26.12.2014 р. (дiюча версiя на дату складання фiнансової звiтностi). 

Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя 



активiв i зобов’язань Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Голови 

Правлiння № 16/1 вiд 27.09.2017р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Товариства 

станом на 31.12.2017 р. 

1. Облiковi полiтики щодо операцiй в iноземних валютах  

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї 

(спот-курс). 

Монетарнi статтi переоцiнюються за поточним обмiнним курсом НБУ на кожну звiтну дату, а 

також на дату кожного часткового чи повного погашення заборгованостi.  

Курсовi ж рiзницi, що при цьому виникають, визнаються як складова доходiв/витрат (Стаття «Iншi 

операцiйнi доходи»/«Iншi операцiйнi витрати» - щодо операцiй, пов’язаних з операцiйною 

дiяльнiстю; Стаття «Iншi доходи»/«Iншi витрати» - щодо операцiй, пов’язаних з iнвестицiйною 

дiяльнiстю; Стаття «Iншi фiнансовi доходи»/«Iншi фiнансовi витрати» - щодо операцiй, пов’язаних 

з фiнансовою дiяльнiстю у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)) того перiоду, 

в якому вони виникли, та вiдображаються на нетто-основi. 

Операцiї з купiвлi-продажу валютних коштiв вiдображаються у Статтi «Iншi операцiйнi 

доходи»/«Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) на 

нетто-основi. 

Немонетарнi статтi не переоцiнюються, їх облiк ведеться за курсом НБУ на дату виникнення такої 

суми. 

2. Облiковi полiтики щодо операцiй з основними засобами  

Товариство визнає, облiковує та оцiнює основнi засоби вiдповiдно до положень МСБО 16 

«Основнi засоби». 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi 

надання страхових послуг або для адмiнiстративних цiлей або передачi в оренду iншим особам, 

очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких перевищує 12 мiсяцiв. 

Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, первiсно оцiнюється за його 

собiвартiстю. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв – це грошовий еквiвалент цiни на дату 

визнання. 

Клас основних засобiв – це група активiв, однакових за характером i способом використання в 

дiяльностi. Товариство визначило наступнi класи основних засобiв: 

земельнi дiлянки; 

будинки та споруди; 

машини та обладнання; 

транспортнi засоби; 

iнструменти, прилади, iнвентар; 

iншi основнi засоби. 

Одиницею облiку основних засобiв є: 

iнвентарний об’єкт - це: закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього; 

конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних самостiйних функцiй; 

вiдокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметiв однакового або рiзного призначення, 

що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та єдиний 

фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а комплекс – певну 

роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно; iнший актив, що вiдповiдає визначенню 

основних засобiв, або частина такого активу, що контролюється Товариством; 

субiнвентарний об’єкт – компоненти iнвентарного об’єкту, що мають рiзнi термiни корисного 

використання. 

Пiсля первiсного визнання активом, клас основних засобiв «Земельнi дiлянки» та «Будинки та 

споруди» облiковується Товариством за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю 

на дату переоцiнки мiнус будь яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi 

збитки вiд зменшення корисностi. Протягом перiоду використання основного засобу Товариство 

здiйснює перенесення частини дооцiнки, що облiковується у капiталi, до нерозподiленого 

прибутку (непокритого збитку). Сума перенесеної дооцiнки визначається як рiзниця мiж 



амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що 

базується на первiснiй вартостi активу (Стаття «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» у 

Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). 

При незначнiй змiнi справедливої вартостi вказаних об’єктiв, Товариство проводить переоцiнку 

раз на п’ять рокiв. Проте, якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється 

вiд його балансової вартостi, Товариство проводить переоцiнку до настання вказаного термiну. 

Проведення переоцiнки вказаних класiв основних засобiв здiйснюється iз залученням незалежного 

експерта-оцiнювача.  

Iншi класи основних засобiв, визначенi Товариством, облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-

яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Нарахування амортизацiї по об’єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом 

виходячи з термiну корисного використання кожного об’єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, придатному для його 

використання. Кожну частину об’єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно 

загальної собiвартостi об’єкта, Товариство амортизує окремо. Амортизацiя основного засобу 

припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої основний засiб 

класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи, яка 

класифiкується як утримувана для продажу) згiдно з МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть», або на дату, з якої припиняється визнання активу. Товариство 

застосовує спрощення практичного характеру в зв’язку з чим нараховує амортизацiю в повнiй сумi 

в першому мiсяцi початку використання об’єкту основних засобiв та взагалi не нараховує в мiсяцi 

припинення визнання чи класифiкацiї як об’єкту, утримуваного для продажу. 

Товариством встановлена лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв у розмiрi 0,00 грн., оскiльки вона 

є завжди незначною по вiдношенню до основних засобiв, якi використовуються Товариством, 

внаслiдок цього несуттєвою при обчисленнi сум, що пiдлягають амортизацiї. 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв встановлюється Товариством, виходячи з очiкуваної 

корисностi активу. Товариством встановленi наступнi мiнiмально допустимi строки корисної 

експлуатацiї основних засобiв: 

Групи основних засобiв Строки корисної експлуатацiї, роки 

Земельнi дiлянки Без визначеного строку 

Капiтальнi витрати на полiпшення земель (не пов’язанi з будiвництвом) 15 

Будинки та споруди 20 

Транспортнi засоби 5 

Машини та обладнання 5 

Iнструменти, прилади та iнвентар 4 

Iншi основнi засоби 12 

Облiк вибуття основних засобiв: 

у разi продажу (безоплатної передачi) – вiдображення здiйснюється на нетто-основi у наступних 

статтях Звiту про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) – «Iншi доходи»/«Iншi витрати». 

Основнi засоби переводяться в групу необоротних активiв, що утримуються для продажу, лише за 

умови виконання умов класифiкацiї таких основних засобiв як утримуваних для продажу. Якщо 

платiж вiдкладають на строк довший, нiж 12 мiсяцiв, рiзниця мiж грошовим еквiвалентом цiни 

(теперiшньою вартiстю) i встановленою сумою винагороди визнається як вiдсотки протягом 

перiоду фiнансування (Стаття «Iншi доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати)); 

у разi лiквiдацiї - балансова вартiсть основного засобу, що лiквiдується за рiшенням Товариства, 

внаслiдок надзвичайних подiй чи крадiжки, псування, знищення, нестачi, вiдображається у Статтi 

«Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Облiк розрахункiв з постачальниками та покупцями основних засобiв, вiдображається 

Товариством у фiнансовiй звiтностi наступним чином: 

Придбання (будiвництва, виготовлення) - у Статтi «Iншi поточнi зобов’язання» - щодо поточної 

компоненти; Стаття «Iншi довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi 

про фiнансовий стан (Баланс)). Сплаченi аванси на кiнець звiтного перiоду (кварталу) 



класифiкуються як активи у стадiї створення та вiдображаються у Статтi «Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Продаж - у Статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» - щодо поточної компоненти; Стаття 

«Довгострокова дебiторська заборгованiсть» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс)). У випадку отримання авансових платежiв – у Статтi «Поточна 

кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами» - щодо поточної компоненти; Стаття «Iншi 

довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс). 

3. Облiковi полiтики щодо операцiй з нематерiальними активами (крiм гудвiла)  

Облiк нематерiальних активiв здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до положень МСБО 38 

«Нематерiальнi активи». 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i 

використовуються Товариством протягом перiоду бiльше 12 мiсяцiв для надання страхових 

послуг, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Одиницею облiку є окремий об’єкт нематерiальних активiв. 

Товариство класифiкує нематерiальнi активи за наступними групами: 

право на використання комп’ютерних програм; 

право на здiйснення дiяльностi. 

Програмне забезпечення, яке є невiд’ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi основних засобiв.  

Первiсне визнання нематерiальних активiв, що вiдповiдають критерiям визнання активу, 

здiйснюється аналогiчно первiсному визнанню основних засобiв. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд  

зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за 

прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв з визначеним строком 

корисної експлуатацiї прийнята за нуль. Процес нарахування амортизацiї аналогiчний процесу 

нарахування амортизацiї по основних засобах.  

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв встановлюється Товариством, на рiвнi коротшого зi 

строкiв: 

строк дiї договiрних чи iнших юридичних прав, який включає строк їх подовження за умови 

обумовленої наявностi права такого подовження без значних витрат; 

строк, протягом якого Товариство очiкує отримувати економiчнi вигоди вiд використання такого 

нематерiального активу. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 3-

10 рокiв.  

Нематерiальнi активи не пiдлягають амортизацiї, якщо вони мають невизначений строк корисного 

використання. При цьому, щорiчно, пiд час проведення iнвентаризацiї, Товариство перевiряє 

зменшення корисностi вказаних нематерiальних активiв шляхом порiвняння суми його 

очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю, а також оцiнює чи є пiдстави i надалi 

класифiкувати строк корисного використання таких нематерiальних активiв як невизначений. 

Якщо з’являються пiдстави щодо можливостi визначення строку корисного використання, то 

такий перехiд вiд невизначеного до визначеного строку корисного використання облiковується 

перспективно як змiна облiкових оцiнок. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є 

безстроковими. Вони не амортизуються, але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть 

пiдстав для оцiнки таких активiв як безстрокових та наявнiсть ознак зменшення корисностi.  

Облiк вибуття нематерiальних активiв здiйснюється аналогiчно облiку вибуття основних засобiв. 

4. Облiковi полiтики щодо зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв  

Зменшення корисностi (знецiнення) - втрата економiчної вигоди у сумi перевищення балансової 

вартостi активу над сумою очiкуваного вiдшкодування (МСБО 36 «Зменшення корисностi 

активiв»). 

На кожну звiтну дату, вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисної вартостi», Товариство 



оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує 

балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума 

очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно 

визнається у Статтi «Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), 

якщо актив не облiковують за переоцiненою сумою згiдно з iншим стандартом. Будь-який збиток 

вiд зменшення корисностi переоцiненого активу вiдображається Товариством у Статтi «Капiтал у 

дооцiнках» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) в сумi, що не перевищує суми дооцiнки певного 

активу. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi Товариство здiйснює коригування 

нарахування амортизацiї в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi 

активу на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї, що залишається.  

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Якщо це 

так, то Товариство збiльшує балансову вартiсть активу до найменшої iз сум: 

суми його очiкуваного вiдшкодування; 

балансової вартостi (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби збиток вiд зменшення 

корисностi не визнали для активу в попереднi роки. 

Таке збiльшення є сторнуванням збитку вiд зменшення корисностi. Будь-яке сторнування збитку 

вiд зменшення корисностi переоцiненого активу вiдображається як дооцiнка у Статтi «Iншi 

доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Пiсля визнання сторнування збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiйнi вiдрахування щодо 

активу коригуються в подальших перiодах для розподiлу переглянутої вартостi активу на 

систематичнiй основi протягом решти строку його корисної експлуатацiї, що залишився. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все Товариство як одиницю, яка генерує 

грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення одиницi в 

цiлому, у фiнансовiй звiтностi не вiдображається.  

5. Облiковi полiтики щодо операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю  

Облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до положень МСБО 

40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». 

Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), 

утримувана Товариством з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу 

чи для досягнення обох цiлей, а не для використання у виробництвi чи при наданнi послуг 

страхування чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є: 

земельна дiлянка; 

будiвля. 

Товариство використовує натуральний критерiй розмежування iнвестицiйної та операцiйної 

нерухомостi, а саме: якщо бiльша частина (понад 50%) площi використовується як iнвестицiйна 

нерухомiсть, то такий об’єкт основних засобiв облiковується як iнвестицiйна нерухомiсть. Якщо 

результат розрахунку становить менше за 50%, такий основний засiб облiковується як операцiйна 

нерухомiсть згiдно МСБО 17 «Оренда». 

Первiсне визнання iнвестицiйної нерухомостi, що вiдповiдає критерiям визнання активу, 

здiйснюється аналогiчно первiсному визнанню основних засобiв. У випадку переведення основних 

засобiв до iнвестицiйної нерухомiстю, що вiдображатиметься за справедливою вартiстю, 

Товариство застосовує норми МСБО 16 «Основнi засоби» до дати змiни у використаннi, а саме: 

продовжує амортизувати основнi засоби та визнавати будь - якi збитки вiд зменшення корисностi, 

що вiдбулися. а також розглядає будь - яку рiзницю на цю дату мiж балансовою вартiстю 

нерухомостi, визначеної згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби» та її справедливою вартiстю так 

само, як при переоцiнцi основних засобiв за МСБО 16 «Основнi засоби».  

Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю. Прибуток 

або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдображається у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), а саме: прибуток - у Статтi «Iншi доходи», збиток 

- у Статтi «Iншi витрати» за перiод, у якому вiн виникає. При незначнiй змiнi справедливої 



вартостi iнвестицiйної нерухомостi, Товариство проводить переоцiнку раз на три роки. Проте, 

якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової 

вартостi, Товариство проводить переоцiнку до настання вказаного термiну. Справедлива вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi визначається iз залученням незалежного експерта-оцiнювача.  

У випадку переведення з iнвестицiйної нерухомостi, облiкованої за справедливою вартiстю, до 

основних засобiв, собiвартiсть нерухомостi для подальшого облiку за МСБО 16 «Основнi засоби» 

має бути її справедливою вартiстю на дату змiни у використаннi. 

Облiк вибуття iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється аналогiчно облiку вибуття основних 

засобiв. При цьому, дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi, включена до власного капiталу (Стаття 

«Капiтал у дооцiнках» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)), переноситься до нерозподiленого 

прибутку (непокритого збитку) (Стаття «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» у Звiтi 

про фiнансовий стан (Баланс)).  

6. Облiковi полiтики щодо операцiй з активами у стадiї створення 

Активи у стадiї створення представленi Товариством у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) 

окремою Статтею - «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї». 

Активи у стадiї створення облiковуються окремо щодо будiвництва (виготовлення), придбання та 

полiпшення: 

основних засобiв; 

iнвестицiйної нерухомостi; 

нематерiальних активiв; 

Активи у стадiї створення класифiкуються аналогiчно класифiкацiї, передбаченiй для вiдповiдного 

необоротного активу. 

Одиницею облiку є iнвентарний об’єкт. 

Iнвестицiї по кожному об’єкту облiку групуються за такими напрямками робiт (витрат): 

проектно-вишукувальнi роботи; 

будiвельнi роботи; 

роботи з монтажу устаткування; 

придбання устаткування, що потребує монтажу; 

придбання устаткування, що не потребує монтажу, iнструментiв та iнвентарю; 

iншi капiтальнi роботи i затрати. 

Для сплачених авансiв Товариством передбачено ведення окремої аналiтики. 

Iнвестицiї облiковуються у складi активiв у стадiї створення до моменту готовностi необоротного 

активу до використання. Первинна та подальша оцiнка активiв у стадiї створення здiйснюється за 

собiвартiстю. 

Якщо бiльше нiж 12 мiсяцiв по активу у стадiї створення не проводяться жоднi роботи, то вiн 

пiдлягає тестуванню на знецiнення та перевiрцi вiдповiдностi визнання активом. 

Реалiзацiя активiв у стадiї створення вiдбувається аналогiчно реалiзацiї основних засобiв. 

Активи у стадiї створення не пiдлягають амортизацiї по початку їх придатностi до використання. 

7. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу  

Згiдно з МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, i припинена дiяльнiсть», 

Товариство класифiкує необоротнi активи (або лiквiдацiйну групу) як утримуванi для продажу, 

лише якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно через операцiю продажу, а не 

через безперервне використання за наявностi наступних критерiїв – необоротний актив: 

придатний до негайного продажу в його теперiшньому станi лише на умовах, якi є звичними та 

заснованi на досвiдi продажу таких активiв (або лiквiдацiйних груп); 

ймовiрнiсть його продажу є високою. 

Критерiями високої ймовiрностi є: 

Товариство затвердило зобов’язуючий план продажу; 

Товариство розпочало активну програму визначення покупця; 

продаж активу, за певним винятком, очiкується упродовж дванадцяти мiсяцiв; 

Товариством було здiйснено активну ринкову пропозицiю активу за цiною, помiркованою з огляду 

на його поточну справедливу вартiсть; 

дiї Товариства, необхiднi для завершення продажу, свiдчать, що план не буде суттєво змiнено або 



скасовано 

Ключовим критерiєм первiсного визнання необоротних активiв як утримуваних для продажу 

(Стаття «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття» у Звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс)) є: прийняття рiшення Правлiнням/Наглядовою Радою/Загальними зборами в 

залежностi вiд вартостi майна, що планується до реалiзацiї. 

Необоротнi активи (або лiквiдацiйну групу), утримуванi для продажу, Товариство оцiнює за 

найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю (за вирахуванням 

витрат на продаж). 

За будь-якого списання активу до справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж визнається 

збиток вiд знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Збиток, 

отриманий при переоцiнцi активiв групи вибуття за справедливою вартiстю, за винятком витрат на 

продаж, визнається в Статтi «Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати) та пропорцiйно розподiляється мiж активами лiквiдацiйної групи. 

Надалi, у разi збiльшення справедливої вартостi активiв за мiнусом витрат на продаж, визнається 

прибуток у Статтi «Iншi доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Водночас цей прибуток не може перевищувати первiсну вартiсть активiв без урахування всiх 

ранiше проведених уцiнок.  

Необоротний актив, який утримується для продажу або є складовою лiквiдацiйної групи, яку 

класифiковано як утримувану для продажу, не пiдлягає амортизацiї. Водночас вiдсотки та iншi 

витрати, пов’язанi iз зобов’язаннями лiквiдацiйної групи, утримуваної для продажу, продовжують 

визнаватися. 

Строк продажу може бути продовжено на перiод понад рiк, якщо затримку було обумовлено 

подiями й обставинами, що перебувають поза контролем Товариства, а також якщо Товариство 

дiйсно продовжує виконувати план реалiзацiї активу. Якщо очiкується, що продаж 

здiйснюватиметься довше нiж рiк, Товариство оцiнює витрати на продаж за їх теперiшньою 

вартiстю. Будь - яке збiльшення поточних витрат на продаж, яке виникає з плином часу, 

вiдображається у Статтi «Фiнансовi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

Облiк реалiзацiї необоротних активiв (або лiквiдацiйної групи), утримуваних для продажу 

здiйснюється аналогiчно облiку реалiзацiї основних засобiв. 

У випадку, якщо активи (або лiквiдацiйна група) перестають вiдповiдати критерiям класифiкацiї їх 

як утримуваних для продажу, а саме: актив не готовий до негайного продажу або вигоди вiд його 

експлуатацiї оцiнюються вище, нiж вигоди вiд його негайного продажу, Товариство припиняє їх 

визнання та оцiнює такi активи за нижчою з оцiнок: 

балансовою вартiстю активу (або лiквiдацiйної групи) до його класифiкацiї як утримуваного для 

продажу, скоригованої на суми амортизацiї або переоцiнок, якi було б визнано у разi, коли цей 

актив не розглядається як утримуваний для продажу; 

сумою очiкуваного вiдшкодування на дату прийняття рiшення про вiдмову вiд продажу. 

Коригування балансової вартостi необоротних активiв, виведених зi складу активiв, призначених 

для продажу, вiдображаються у Статтi «Iншi доходи»/«Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд 

(Звiт про фiнансовi результати). 

8. Облiковi полiтики щодо витрат на позики 

Пiдходи, порядок облiку та розкриття iнформацiї про витрати на позики встановлено МСБО 23 

«Витрати на позики». 

Витрати на позики – це витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством у 

зв’язку iз запозиченням коштiв. 

Витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, формують частину собiвартостi такого активу (Стаття «Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). Iншi витрати на позики визнаються 

витратами перiоду - Стаття «Фiнансовi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

Витратами на позики визнаються проценти та iншi витрати, якi Товариство бере на себе у зв’язку з 

позичанням коштiв. 



Квалiфiкований актив – це актив, який обов’язково потребує значного перiоду часу для пiдготовки 

його до використання за призначенням або продажу. 

Товариство вважає суттєвим час, що становить бiльше шести мiсяцiв на створення активу. 

Витрати на позики охоплюють: 

проценти за банкiвським овердрафтом та короткостроковими i довгостроковими позиками; 

амортизацiю знижок або премiй, пов’язаних з позиками; 

амортизацiю другорядних витрат, взятих на себе у зв’язку з отриманням позик; 

фiнансовi витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою, визнанi вiдповiдно до МСБО 17 «Оренда»; 

курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони 

розглядаються як коригування витрат на проценти. 

Залежно вiд обставин, будь-що з поданого нижче може бути визнано Товариством 

квалiфiкованими активами: 

основнi засоби; 

нематерiальнi активи; 

iнвестицiйна нерухомiсть. 

При цьому, Товариство не дотримується вимог даного стандарту до витрат на позики, що 

безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, 

що оцiнюється за справедливою вартiстю. 

Не капiталiзуються накладенi вiдсотки, що стосуються нефiнансових зобов’язань.  

Капiталiзацiї пiдлягає рiзниця мiж витратами за вiдсотками на вiдповiднi запозичення та доходами 

за вiдсотками, що отримано вiд iнвестування вiльних коштiв. 

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, є тими витратами на позики, яких можна було б уникнути, якби не 

проводились витрати на квалiфiкований актив.  

У разi запозичення коштiв безпосередньо з метою отримання певного квалiфiкованого активу – 

капiталiзацiї пiдлягають фактичнi витрати на позику, понесенi протягом певного перiоду, за 

вирахуванням доходу вiд тимчасового iнвестування цих запозичених коштiв. 

Якщо фiнансування здiйснюється за рахунок рiзних видiв позичкового капiталу - сума витрат на 

позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, визначається iз застосуванням розрахункової норми 

капiталiзацiї до витрат на цей актив. Нормою капiталiзацiї є середньозважена величина витрат на 

всi непогашенi позики Товариства протягом перiоду, а не лише позик, якi були отриманi з метою 

створення квалiфiкованого активу.  

Сума витрат на позики, капiталiзована суб’єктом господарювання протягом перiоду, не повинна 

перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. 

Витрати на квалiфiкацiйний актив включають лише витрати у виглядi: сплачених грошових 

коштiв, переданих iнших активiв, прийнятих зобов’язань пiд певний вiдсоток. Цi витрати 

зменшуються на суму перiодичних платежiв i грантiв, отриманих у зв’язку з активом. 

Початок капiталiзацiї зумовлює виконання вперше одночасно усiх наступних умов: 

виникнення витрат за цим активом; 

виникнення витрат за позиками; 

виконання пiдготовки активу до використання чи продажу. 

Товариство припиняє капiталiзацiю якщо: 

закiнчено майже всi (або всi значнi) роботи, необхiднi для пiдготовки квалiфiкованого активу до 

використання чи продажу (навiть якщо залишилося виконати деякi незначнi роботи); 

дiяльностi немає, то капiталiзацiя не дозволяється; 

роботи над активом призупинено на тривалий час, то капiталiзацiя витрат за позиками також 

призупиняється; 

тимчасове призупинення дiяльностi є частиною процесу пiдготовки активу, то капiталiзацiя 

дозволяється. 

9. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Облiк податкiв на прибуток, подання та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi 

визначає МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 



результати) (Стаття «Витрати (дохiд) з податку на прибуток»), складаються iз сум поточного та 

вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку, розрахованого 

за правилами податкового законодавства. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в 

зв’язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов’язань.  

Рiзницi мiж бухгалтерським та податковим прибутком: 

тимчасовi – такi, якi будуть визнанi у податковому облiку або сторнованi в бухгалтерському 

облiку; 

постiйнi – такi, якi не пiдлягають включенню до податкового облiку за чинним законодавством. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання – суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в 

майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. 

Вiдстроченi податковi активи – це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в 

майбутнiх перiодах, вiдповiдно до: 

тимчасових рiзниць, якi не пiдлягають оподаткуванню; 

перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; 

перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. 

Вiдстрочене податкове зобов’язання визнається Товариством щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: 

первiсного визнання гудвiлу; 

первiсного визнання активу чи зобов’язання в операцiї, яка: 

- не є об’єднанням бiзнесу; 

- не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподаткований прибуток 

(податковий збиток). 

Вiдстроченi податки виникають лише на тимчасових рiзницях i визнаються/переглядаються на 

кожну звiтну дату. Розрахунок вiдстрочених податкiв здiйснюється Товариством за балансовим 

методом (порiвняння податкової та бухгалтерської вартостi активiв i зобов’язань). Вiдстроченi 

податковi активи та зобов’язання не дисконтуються Товариством. 

Вiдстрочений податковий актив визнається Товариством щодо всiх тимчасових рiзниць у тiй мiрi, 

коли є ймовiрним, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати 

тимчасову рiзницю. 

Вiдстрочений податковий актив щодо перенесення на подальшi перiоди невикористаних 

податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг визнається Товариством лише у тiй мiрi, 

коли є ймовiрною наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку, щодо якого можна 

використати невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi пiльги (Iснує впевненiсть 

щодо виникнення прибутку у податковому облiку в найближчий час). 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й 

зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового 

активу. Будь-яке таке зменшення сторнується Товариством в наступних перiодах за умови, якщо 

стає ймовiрною наявнiсть достатнього оподаткованого прибутку. 

Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й 

визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 

що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Якщо отримання оподатковуваного прибутку є сумнiвним, то вiдстроченi податковi активи 

визнаються в тiй мiрi, у якiй вони покриваються вiдстроченими податковими зобов’язаннями. 

Поточнi податковi активи/зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, 

яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати вiд податкових органiв) iз 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних або 

переважно чинних на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати у перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов’язання на основi 



ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних або переважно чинних на звiтну дату. 

Поточнi та вiдстроченi податковi активи i зобов’язання оцiнюються iз застосуванням прийнятих 

ставок оподаткування (та податкового законодавства). 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi 

капiталу, визнається Товариством безпосередньо у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або 

збиткiв. 

Товариство подає в фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податки на нетто-основi, тобто вiдстроченi 

податковi активи i зобов’язання згортаються (Стаття «Вiдстроченi податковi активи»/«Вiдстроченi 

податковi зобов’язання» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) за наявностi повного юридичного 

права зарахувати податковi активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони 

вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом. 

Розрахунки з поточного податку на прибуток вiдображаються в Статтi «Поточна кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, у тому числi з податку на прибуток»/«Дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, у тому числi з податку на прибуток» у Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс)). 

10 Облiковi полiтики щодо операцiй з запасами  

Загальний пiдхiд до облiку запасiв i вимоги до розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй 

звiтностi подано у МСБО 2 «Запаси». 

Запаси – це активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у 

процесi надання Товариством страхових послуг чи в управлiннi Товариством (Стаття «Виробничi 

запаси» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) . 

Первiсне визнання запасiв здiйснюється за собiвартiстю придбання. Витрати на курсовi рiзницi та 

вiдсотки до складу собiвартостi придбання не включаються. При цьому в разi придбання товарiв iз 

вiдстроченням платежу понад 12 мiсяцiв рiзниця мiж грошовим еквiвалентом цiни (теперiшньою 

вартiстю) i загальними виплатами визнається як витрати на вiдсотки протягом перiоду 

фiнансування (Стаття «Фiнансовi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати)). 

У разi виникнення транспортно-заготiвельнi витрат пiд час придбання запасiв – їх розподiл 

здiйснюється мiж одиницями придбаних запасiв пропорцiйно до їх вартостi. 

Класифiкацiйними групами запасiв Товариства є: 

бланки договорiв страхування 

паливо 

запаснi частини (за виключенням запасних частин, що можуть використовуватися тiльки у зв’язку 

з об’єктом основних засобiв та на протязi, що перевищує 12 мiсяцiв) 

Одиницею облiку запасiв є окреме їх найменування або однорiдна група, що мають однакове 

призначення та однаковi умови використання. 

Собiвартiсть одиниць запасiв, якi, як правило, не є взаємозамiнними, визнається шляхом 

використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть iнших запасiв 

визнається Товариством за формулою «перше надходження – перший видаток» (ФIФО). 

Оцiнка запасiв на кожну звiтну дату здiйснюється за найменшою з величин: 

фактичною вартiстю (собiвартiстю); 

чистою вартiстю реалiзацiї 

Балансова вартiсть запасiв має бути знижена до чистої вартостi реалiзацiї, якщо вiдбулося їх 

фiзичне ушкодження, повне або часткове моральне старiння або падiння цiни реалiзацiї. 

Коригування балансової вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється шляхом 

визнання резерву знецiнення запасiв (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд 

(Звiт про фiнансовi результати)). У випадку, якщо обставини, якi були пiдставою для нарахування 

резерву знецiнення, перестали iснувати або є чiткi свiдчення зростання чистої вартостi реалiзацiї 

внаслiдок економiчних обставин, то такi запаси оцiнюються за переглянутою чистою вартiстю 

реалiзацiї. При цьому, у поточному перiодi проводиться сторнування попередньо сформованого 

резерву, що обмежене сумою попередньо сформованого резерву у розрiзi кожної одиницi облiку 

запасiв. При вибуттi запасу залишок резерву щодо такого запасу визнається в тiй же Статтi Звiту 

про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) що й балансова вартiсть запасу. 



Якщо термiн мiж придбанням запасу i датою фiнансової звiтностi перевищує 24 мiсяцi, то такi 

запаси визнаються нелiквiдними та пiдлягають списанню. В певних випадках, коли iснує 

ймовiрнiсть використати певних запасiв в майбутньому, Товариство створює резерв на знецiнення, 

як описано вище. 

Формування резерву на знецiнення здiйснюється за методом абсолютної вартостi запасу. 

Облiк вибуття запасiв: 

у разi продажу (безоплатної передачi) – вiдображення здiйснюється на нетто-основi у наступних 

статтях Звiту про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) – «Iншi операцiйнi 

доходи»/«Iншi операцiйнi витрати». Якщо платiж вiдкладають на строк довший, нiж 12 мiсяцiв, 

рiзниця мiж грошовим еквiвалентом цiни (теперiшньою вартiстю) i встановленою сумою 

винагороди визнається як вiдсотки протягом перiоду фiнансування (Стаття «Iншi доходи» у Звiтi 

про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)); 

у разi лiквiдацiї - балансова вартiсть вiдображається у Статтi «Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати); 

у випадку використання – згiдно функцiонального використання певного запасу у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) чи у Статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» у 

Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Облiк розрахункiв з постачальниками та покупцями запасiв вiдображається Товариством у 

фiнансовiй звiтностi наступним чином: 

Придбання - у Статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» - щодо 

поточної компоненти; Стаття «Iншi довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової 

компоненти у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). Сплаченi аванси вiдображаються у Статтi 

«Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами» – щодо поточної 

компоненти; Стаття «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» – щодо довгострокової 

компоненти у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Продаж - у Статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» - щодо поточної компоненти; Стаття 

«Довгострокова дебiторська заборгованiсть» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс)). У випадку отримання авансових платежiв – у Статтi «Поточна 

кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами» - щодо поточної компоненти; Стаття «Iншi 

довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс). 

11. Облiковi полiтики щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв  

Грошовi кошти Товариства складаються з готiвки в касi, вiльних коштiв на рахунках та депозитiв 

до запитання, якi характеризуються абсолютною лiквiднiстю, тобто, можуть у будь-який момент 

бути використанi для здiйснення розрахункiв або обмiнянi на готiвку. 

Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Фiнансова iнвестицiя визначається як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, протягом не бiльше трьох мiсяцiв з дати придбання, в основному, є 

борговими цiнними паперами, якi можливо в будь-який момент обмiняти на визначену суму 

коштiв. Еквiваленти грошових коштiв складаються з: 

строковi депозити, до погашення яких залишилось менше трьох мiсяцiв; 

борговi цiннi папери, якi утримуються до погашення (облiгацiї пiдприємств, державнi облiгацiї, 

облiгацiї мiсцевих позик, казначейськi зобов’язання; ощаднi (депозитнi) сертифiкати, iпотечнi 

облiгацiї), придбанi незадовго до їх погашення; 

борговi цiннi папери, якi утримуються для продажу, та характеризуються стабiльнiстю вартостi 

протягом тривалого часу, впевненiстю у тому, що подiбна стiйкiсть буде мати мiсце в 

майбутньому; 

привiлейованi акцiї, придбанi протягом короткого перiоду їх погашення i з фiксованою датою їх 

викупу; 

дебiторська заборгованiсть, призначена для перепродажу, щодо якої iснує впевненiсть у її швидкiй 

реалiзацiї; 

банкiвськi овердрафти (у випадку недостатностi коштiв вiдображаються у звiтностi як отриманi 



короткостроковi кредити (Стаття «Короткостроковi кредити банкiв» у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс))). 

До грошових коштiв, якi обмеженi у використаннi та не мають фiксованого строку повернення, 

Товариство вiдносить: 

залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах, якi перебувають в управлiннi 

МТСБУ. Данi кошти облiковуються у Статтi «Залишок коштiв у централiзованих страхових 

резервних фондах» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)); 

залишок коштiв у операторiв ЯСП у якостi фiнансового забезпечення. Данi кошти облiковуються у 

Статтi “Iншi необоротнi активи” у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Стаття «Грошi та їх еквiваленти» у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)) визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активiв. Первiсна оцiнка 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi на дату оцiнки. 

У разi обмеження права використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї чи внаслiдок зобов’язання 

Товариства вилучати кошти тiльки для цiльового призначення) цi активи класифiкуються у складi 

необоротних активiв (Стаття “Iншi необоротнi активи” у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) з 

одночасним формуванням резерву збиткiв (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про сукупний 

дохiд (Звiт про фiнансовi результати)), якщо iснує ймовiрнiсть повернення коштiв. У випадку 

вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх 

вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у 

Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)). 

12. Облiковi полiтики щодо вiдстрочених аквiзицiйних витрат  

Аквiзицiйнi витрати включають витрати, пов’язанi з укладанням нових та поновленням iснуючих 

страхових контрактiв. До їх складу входять прямi витрати: 

комiсiйна винагорода посередникам, працiвникам; 

витрати андерайтингу. 

та непрямi витрати: 

витрати пiдроздiлу, що займається укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування; 

витрати на рекламу; 

iншi витрати. 

Для забезпечення принципу вiдповiдностi витрат та доходiв Товариством прийнято рiшення 

капiталiзувати лише тi витрати, якi змiнюються у прямiй залежностi вiд придбання нового 

довгострокового контракту, та розподiляти їх протягом перiоду, в якому Товариство отримує 

доходи. Для цього створюється та у подальшому амортизується актив вiдстрочених аквiзицiйних 

витрат, завдяки якому забезпечується бiльш рiвномiрна структура прибуткiв. Вiдстроченi 

аквiзицiйнi витрати - обсяг прямих аквiзицiйних витрат, пов’язаних з укладанням нових та 

поновленням iснуючих довгострокових страхових контрактiв, що мали мiсце протягом поточного 

або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних перiодiв (заробленої 

премiї). Прямi аквiзицiйнi витрати за короткостроковими страховими контрактами не 

капiталiзуються у зв’язку з тим, що страховий резерв незароблених премiй формується за 

вирахуванням прямих аквiзицiйних витрат та визнаються витратами перiоду як витрати, пов’язанi 

з укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування (Стаття «Витрати на збут» у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)), одночасно з визнанням вiдповiдних страхових 

премiй. 

Усi iншi витрати, пов’язанi з новими або поновленими страховими контрактами, якi не 

змiнюються у прямiй залежностi вiд придбання нових або поновлення iснуючих страхових 

контрактiв включаються до категорiї невiдстрочуваних аквiзицiйних витрат i вiдносяться на 

витрати перiоду у момент їх виникнення (Стаття «Витрати на збут» у Звiтi про сукупний дохiд 

(Звiт про фiнансовi результати)). 

У результатi, аквiзицiйнi витрати, визнанi у складi витрат протягом звiтного перiоду (Стаття 

«Витрати на збут» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)), включають: 



невiдстрочуванi аквiзицiйнi витрати, якi були безпосередньо понесенi протягом звiтного перiоду; 

прямi аквiзицiйнi витрати за короткостроковими страховими контрактами, якi були безпосередньо 

понесенi протягом звiтного перiоду; 

амортизацiю вiдстрочених аквiзицiйних витрат. 

Поточна складова вiдстрочених аквiзицiйних витрат облiковується в Статтi «Витрати майбутнiх 

перiодiв» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Вiдкладена компонента аквiзицiйних витрат облiковується в Статтi «Вiдстроченi аквiзицiйнi 

витрати» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

13. Облiковi полiтики щодо визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв  

Фiнансовий iнструмент – це будь-який контракт, який призводить до виникнення фiнансового 

активу у одного суб’єкта господарювання та фiнансового зобов’язання або iнструмента капiталу у 

iншого суб’єкта господарювання.  

За рiшенням Керiвництва Товариства було розпочато дострокове застосування МСФЗ 9 

«Фiнансовi iнструменти» з моменту його опублiкування на веб-сайтi МФУ.  

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання в облiку та звiтностi тодi й лише 

тодi, коли Товариство стає стороною договiрних положень щодо iнструмента. При цьому, не 

вiдносяться до фiнансових iнструментiв, з точки зору МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», страховi 

контракти, якi укладає Товариство вiдповiдно до МСФЗ 4 «Страховi контракти». 

Товариство пiд час первiсного визнання оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за 

його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового 

зобов’язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати на 

операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу 

або фiнансового зобов’язання, яка, зазвичай, дорiвнює цiнi операцiї. Проте, якщо iснуватимуть 

свiдчення, що цiна операцiї не вiдповiдає справедливiй вартостi фiнансового iнструмента, 

Товариство визнає прибуток (збиток) при його первiсному визнаннi. 

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за 

датою розрахунку. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює фiнансовий актив за: 

амортизованою собiвартiстю; 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;  

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Товариство проводить вказану класифiкацiю фiнансових активiв на основi обох таких критерiїв: 

бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами; 

установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох 

зазначених нижче умов: 

фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв 

для одержання договiрних грошових потокiв; 

договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Прибуток або збиток за вказаним фiнансовим активом визнається в прибутку або збитку в момент 

припинення визнання фiнансового активу, його перекласифiкацiї, через процес амортизацiї або 

для визнання прибутку/збитку вiд зменшення корисностi.  

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання 

договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв; 

договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Прибуток або збиток за даним фiнансовим активом визнається в iншому сукупному доходi, окрiм 

прибутку чи збитку вiд зменшення корисностi доки не вiдбудеться припинення визнання або 

перекласифiкацiя фiнансового активу. У разi припинення визнання фiнансового активу 

кумулятивний прибуток/збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, 



перекласифiковується з власного капiталу в прибуток або збиток як коригування перекласифiкацiї. 

Проценти, нарахованi за методом ефективного вiдсотка, визнаються в прибутку або збитку. Тобто, 

суми, що визнаються в прибутку або збитку, є такими самими, що й суми, якi було б визнано в 

прибутку або збитку, якби фiнансовий актив оцiнювався за амортизованою собiвартiстю. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не 

оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд. Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних 

iнвестицiй в iнструменти власного капiталу (що не утримуються для торгiвлi), якi в iншому 

випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне 

рiшення про вiдображення подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. 

При цьому, Товариство визнає в прибутку або збитку дивiденди вiд такої iнвестицiї. 

Товариство застосовує модель очiкуваних кредитних збиткiв при знецiненнi для: 

фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд; 

для дебiторської заборгованостi за орендою; 

для зобов’язання iз кредитування та договору фiнансової гарантiї (що не оцiнюються за 

справедливою вартiстю). 

По вiдношенню до iнвестицiй в дольовi фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнструменти, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток знецiнення не визнається. 

Товариство застосовує спрощення практичного характеру та завжди оцiнює резерв пiд збитки в 

розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї для дебiторської 

заборгованостi за орендою. Аналогiчний пiдхiд застосовується i до тих фiнансових активiв, якi 

придбанi або виникли вже в якостi кредитно-знецiнених. 

Товариство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi) як 

прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку. При цьому, для фiнансових 

активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд резерв пiд збитки 

(та його коригування) визнається в iншому сукупному доходi й не змiнює балансової вартостi 

фiнансового активу. 

Товариство безпосередньо зменшує валову балансову вартiсть фiнансового iнструменту, якщо не 

має обґрунтованих очiкувань щодо вiдновлення фiнансового активу в цiлому або його частини. 

Списання являє собою подiю припинення визнання. 

Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:  

спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу;  

Товариство передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення 

визнання. 

Товариство припиняє визнання фiнансового зобов’язання (або його частини) тодi й лише тодi, 

коли воно: погашається, тобто тодi, коли зобов’язання, передбачене договором, виконано або 

анульовано, або коли сплив термiн його виконання.  

Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання (або частини фiнансового 

зобов’язання), яке було погашене або передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю, 

включаючи будь-якi переданi не грошовi активи або прийнятi зобов’язання, визнається в прибутку 

або збитку (за функцiєю витрат/доходiв у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) 

в залежностi вiд виду фiнансового iнструменту) на нетто основi, за виключенням, якщо 

Товариство вважає за доцiльне подати представлення операцiї вибуття розгорнуто.  

Товариство застосовує спрощення практичного характеру i не здiйснює дисконтування фiнансових 

iнструментiв, коли умовами договору передбачена можливiсть вимоги боргу в будь-який час 

(вважається поточною заборгованiстю), та поточної заборгованостi (до 12 мiсяцiв), оскiльки вплив 

часу на вартiсть грошей не iстотний. Аналогiчно спрощений пiдхiд застосовує до витрат на 

операцiю по вказаних фiнансових iнструментах, якi в даному разi вiдносяться на доходи/витрати 

поточного перiоду за функцiєю доходiв/витрат у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати) в залежностi вiд їх виду. Проте, у випадку доцiльностi дисконтування поточної 

заборгованостi може здiйснюватися, враховуючи передбачений Товариством рiвень суттєвостi 

щодо даної операцiї. 



Для цiлей складання рiчної звiтностi оцiнка iнвестицiй, що облiковуються за справедливою 

вартiстю, здiйснюється незалежним експертом-оцiнювачем.  

14. Облiковi полiтики щодо страхових резервiв  

Страховi резерви утворюються Товариством з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових 

сум i страхового вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування 

резервiв здiйснюється Товариством на пiдставi облiку договорiв i вимог страхувальникiв щодо 

виплати страхової суми за видами страхування. Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом 

їх обчислення за методами, визначеними законодавством, а саме: 

• резерв незароблених премiй на будь-яку дату розраховується методом 1/365 («pro rata temporis”) 

як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним договором. Незароблена страхова 

премiя визначається за кожним договором як добуток частки надходжень сум страхового платежу, 

що становить 80 вiдсоткiв нарахованих страхових премiй, та результату, отриманого вiд дiлення 

строку дiї договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у 

днях). Розрахунок частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй здiйснюється в 

аналогiчному порядку; 

• резерв заявлених, але невиплачених збиткiв на будь-яку дату визначається з урахуванням умов 

вiдповiдних договорiв на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв. Оцiнка величини резерву 

збиткiв визначається у залежностi вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних збиткiв у результатi 

настання страхової подiї, що має ознаки страхового. Витрати на врегулювання збиткiв є 

компонентом резерву заявлених, але невиплачених збиткiв та збiльшують суму резерву на 3%. 

Визнання частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до умов договору 

перестрахування на дату офiцiйно направленої претензiї про страховий випадок; 

• резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi визначається за методом фiксованого вiдсотка у 

розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi 

передують звiтнiй датi. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi розраховується станом на 

звiтну дату та не змiнюється до кiнця наступного звiтного перiоду; 

• резерв коливань збитковостi (РКЗ) призначений для компенсацiї майбутнiх витрат за 

обов’язковим страхуванням цивiльно – правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв у випадку перевищення коефiцiєнту, що характеризує збитковiсть 

Товариства з урахуванням перестрахування (коефiцiєнту нетто-збитковостi) над середнiм 

значенням такого коефiцiєнту. Товариством прийнято та застосовується при розрахунку середнiй 

рiвень збитковостi на рiвнi 55%. Сформований резерв коливань збитковостi не змiнюється до 

кiнця наступного звiтного перiоду. 

Розрахунок здiйснюється за формулою: 

 

РКЗ = РКЗп - (ЗФ - ЗР) х ЗСП,  

де РКЗ - резерв коливань збитковостi на початок звiтного перiоду;  

ЗФ - показник фактичного рiвня збитковостi за видом страхування у звiтному перiодi; 

ЗР - показник середнього очiкуваного рiвня збитковостi, який взято за основу при розрахунку 

тарифної ставки за видом страхування; ЗСП - зароблена страхова премiя у звiтному перiодi 

Фактична збитковiсть за видом страхування за звiтний перiод розраховується як вiдношення сум, 

якi фактично сплаченi страхувальникам за страховими випадками (за вирахуванням частки 

перестраховика в сумi виплачених збиткiв), та змiни величини резервiв збиткiв на звiтну дату (за 

вирахуванням частки перестраховика в резервах збиткiв) до заробленої страхової премiї у 

звiтному перiодi 

• резерв катастроф формується з метою здiйснення страхових виплат у разi настання природних 

катастроф або значних промислових аварiй, у результатi яких буде завдано збиткiв численним 

страховим об’єктам, i настає потреба здiйснювати виплати страхового вiдшкодування в сумах, що 

значно перевищують середнi розмiри збиткiв, узятi за основу при розрахунку страхових тарифiв. 

Резерв катастроф формується залежно вiд загальної величини зароблених у вiдповiдному звiтному 

перiодi страхових платежiв за договорами обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi 

за ядерну шкоду.  

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження вiдносно формування страхових резервiв та 



вiдповiдно до п.14, п.15 МСФЗ 4 «Страховi контракти», станом на кiнець кожного звiтного 

перiоду Товариство оцiнює адекватнiсть визнаних страхових резервiв з урахуванням рекомендацiй 

Нацкомфiнпослуг вiд 03.01.2013 «Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг, доводить до вiдома особливостi складання звiтних даних 

страховикiв у зв’язку з переходом на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi», 

використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими 

контрактами. Оцiнка включає поточнi розрахунки всiх контрактних грошових потокiв та 

пов’язаних з ними таких грошових потокiв як витрати на врегулювання збиткiв. Така перевiрка 

проводиться Товариством на рiвнi портфелю контрактiв, якi пiддаються, по сутi, аналогiчним 

ризикам, та управлiння якими здiйснюється як одним портфелем. Якщо ця оцiнка показує, що 

балансова вартiсть страхових зобов’язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених 

аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв), є недостатньою, тобто, меншою за 

чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв, нестача одразу повнiстю 

визнається у складi витрат операцiйної дiяльностi: спочатку зменшуються нематерiальнi страховi 

активи та вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (за наявностi), а у подальшому визнається додаткове 

зобов’язання за залишком збитку - Резерв непередбачуваного ризику, що виникає в результатi 

тестування адекватностi зобов’язань. Припущення, сформованi для перевiрки адекватностi 

зобов’язань, використовуються у майбутньому для оцiнки страхових зобов’язань станом на кiнець 

кожного наступного звiтного перiоду за окремими видами страхування, якi за результатами 

перевiрки виявились неадекватними. Збитки за результатами перевiрки адекватностi зобов’язань 

сторнуються у майбутнiх роках на суму додатково створеного зобов’язання , якщо неадекватнiсть 

зобов’язань бiльше не iснує. Будь-якi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати або вiдповiднi нематерiальнi 

страховi активи, списанi попередньо за результатами перевiрки адекватностi, не пiдлягають 

вiдновленню в облiку.  

15. Облiковi полiтики щодо забезпечень 

Забезпечення створюються Товариством з метою дотримання принципу обачностi в облiку та 

фiнансовiй звiтностi, що передбачає застосування методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати 

завищенню оцiнки активiв i доходiв Товариства та заниженню його зобов’язань.  

Забезпечення – поточне зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення, яке виникло 

внаслiдок минулих подiй, та вiд погашення якого очiкується вiдтiк економiчних ресурсiв, якi 

втiлюють економiчнi вигоди. 

Згiдно МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи» забороняється створювати 

забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв дiяльностi Товариства. Забезпечення створюється 

виключно при виконаннi всiх наведених нижче умов: 

у Товариства iснує поточне зобов’язання (юридичне або яке виникло iз практики) в результатi 

минулої подiї; 

iснує висока iмовiрнiсть, що врегулювання такого зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, якi 

втiлюють у собi економiчнi вигоди; 

сума зобов’язання пiддається надiйнiй оцiнцi. 

Товариством передбачено створення забезпечення на виплату вiдпусток (тiльки для щорiчних 

(основних та додаткових) вiдпусток, а також для додаткових вiдпусток для працiвникiв iз дiтьми), 

яке нараховується щоквартально за розрахунком, що базується на кiлькостi днiв невикористаної 

працiвниками Товариства щорiчної вiдпустки та середньоденнiй оплатi працi працiвникiв (на дату 

розрахунку), що визначається вiдповiдно до законодавства.  

Вiдображення у звiтностi: Стаття «Поточнi забезпечення» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та 

за функцiональним використанням працiвникiв у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

Забезпечення використовуються для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони 

були створенi. 

Залишок суми забезпечення переглядається на кожну дату звiтностi (квартал). Якщо ймовiрнiсть 

вiдтоку ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди, перестає iснувати, вiдповiдне 

забезпечення сторнується у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 

вiдповiдною функцiєю витрат. 



16. Облiковi полiтики щодо умовних активiв та зобов’язань 

Товариство не визнає умовнi зобов’язання в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). Iнформацiя про 

умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою.  

Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

17. Облiковi полiтики щодо вiдкладених витрат 

Вiдкладенi витрати – це витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних 

перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв з точки зору забезпечення принципу 

вiдповiдностi витрат та доходiв та отримання економiчних вигiд. Рекласифiкуються до витрат 

поточного перiоду (Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) – в залежностi вiд 

виду витрат, до яких вони належать за функцiональною ознакою на прямолiнiйнiй основi або 

вiдповiдно до бази розподiлу, яка найбiльш доцiльно вiдображає спосiб надходження економiчних 

вигiд. 

Товариство визнає вiдкладеними наступнi витрати: 

поточна складова вiдстрочених аквiзицiйних витрат; 

оплата страхових договорiв; 

оплата права користування програмними продуктами; 

пiдписка на перiодичнi та довiдковi видання. 

Вiдкладенi витрати вiдображаються у Статтi «Витрати майбутнiх перiодiв» у Звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс). 

18. Облiковi полiтики щодо вiдкладених доходiв 

Вiдкладенi доходи - це доходи, отриманi протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, якi 

належать до наступних звiтних перiодiв з точки зору забезпечення принципу вiдповiдностi витрат 

та доходiв та отримання економiчних вигiд. Рекласифiкуються до доходiв/витрат поточного 

перiоду (Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) на прямолiнiйнiй основi або 

вiдповiдно до бази розподiлу, яка найбiльш доцiльно вiдображає спосiб отримання економiчних 

вигiд. 

Товариство визнає вiдкладеними наступнi доходи: 

вартiсть безоплатно отриманих запасiв; 

поточну компоненту вартостi безоплатно отриманих необоротних активiв. 

Вiдкладенi доходи вiдображаються у Статтi «Доходи майбутнiх перiодiв» у Звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс). 

У 2017 роцi Товариством не визнавалися вiдкладенi доходи 

19. Облiковi полiтики щодо операцiй з оренди  

Оренда – це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд 

платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу (МСБО 17 «Оренда»). 

Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами передаються переважно всi ризики та 

винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Право власностi може з часом передаватися 

або не передаватися. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. 

Фiнансова оренда у Товариства, як орендаря, визнається як активи та зобов’язання за найменшою 

з вартостей: або справедливою вартiстю або теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних 

платежiв, яка визначається на початку оренди (Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за 

довгостроковими зобов’язаннями» - щодо поточної компоненти; Стаття «Iншi довгостроковi 

зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). Ставкою 

дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; якщо нi, то 

застосовується вiдсоткова ставка додаткових запозичень орендаря. Будь-якi первiснi прямi витрати 

орендаря додаються до суми, визнаної як актив. 

Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами (Стаття «Фiнансовi 

витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) та Стаття «Iншi поточнi 

зобов’язання» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) та зменшенням непогашених зобов’язань. 

Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди так, щоб забезпечити 



сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати 

вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт 

про фiнансовi результати) у Статтях, в залежностi вiд функцiонального використання об’єкту 

оренди. 

Якщо немає обґрунтованої впевненостi в тому, що Товариство отримає право власностi наприкiнцi 

строку оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з двох строкiв: строку оренди 

або строку корисної експлуатацiї. Полiтика нарахування амортизацiї на об’єкти фiнансової оренди 

повнiстю вiдповiдає полiтицi щодо власних необоротних активiв. 

Оренднi платежi з операцiйної оренди вiдображаються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати) на пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди у 

Статтях, в залежностi вiд функцiонального використання об’єкту оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв 

(Стаття «Iншi операцiйнi доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

20. Облiковi полiтики щодо страхової та iншої дiяльностi Товариства 

20.1. Загальнi положення 

Даний роздiл визначає основнi принципи здiйснення та облiку страхової дiяльностi, розкриває 

iнформацiю щодо класифiкацiї Товариством доходiв та витрат у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати), групування статей заборгованостей щодо окремих операцiй, пов’язаних зi 

страховою та iншою операцiйною дiяльнiстю, у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), за винятком 

iнформацiї, зазначеної в iнших роздiлах. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть згiдно законодавства України, зокрема - Закону України 

«Про страхування», на пiдставi наявних лiцензiй та зареєстрованих Правил страхування. 

Вимоги щодо облiку страхової дiяльностi, а саме: надання послуг у сферi страхування ризикiв 

(обов’язкове та добровiльне страхування та перестрахування) регулюються МСФЗ 4 «Страховi 

контракти». 

Страховий контракт – це контракт, згiдно з яким одна сторона (страховик) приймає значний 

страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю 

власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) 

негативно вплине на власника страхового полiса. Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi 

страхового контракту. Таким чином, на момент початку дiї страхового контракту iснує 

невизначенiсть, як мiнiмум, щодо однiєї iз наступних позицiй: 

чи вiдбудеться страховий випадок; 

коли вiн вiдбудеться;  

або 

скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться. 

20.2. Облiк доходiв  

Доходи Товариства вiд здiйснення дiяльностi класифiкуються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати) наступним чином: 

1. Операцiйнi доходи: 

• заробленi страховi премiї в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, 

що минули цiлком або частково на звiтну дату (розрахункова величина), а саме: сума страхових 

платежiв за договорами якi вступили в дiю в звiтному перiодi за вирахуванням частки страхових 

премiй за договорами, переданими у перестрахування (враховуючи розторгнення), та результат вiд 

змiни (+/-) резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв в резервах незароблених 

премiй (Стаття «Чистi заробленi страховi премiї»); 

• результат змiни резерву заявлених, але невиплачених збиткiв, та резерву збиткiв, якi виникли, 

але не заявленi, враховуючи змiну частки перестраховикiв у вказаних резервах (Стаття «Дохiд 

(витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв»); 

• iншi операцiйнi доходи (Стаття «Iншi операцiйнi доходи»), а саме: 

дохiд за регресними вимогами; 

дохiд вiд агентської дiяльностi; 

дохiд у виглядi частини страхової премiї, що залишається у Товариства в якостi компенсацiї 



витрат на ведення справи пiсля розiрвання страхових контрактiв; 

дохiд вiд операцiйної оренди; 

результат вiд продажу оборотних активiв; 

доходи вiд безоплатно отриманих оборотних активiв; 

вiдновлення ранiше списаних оборотних активiв; 

вiдшкодування збиткiв винними особами; 

дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi; 

процентнi доходи за залишком коштiв на рахунку, депозитами до запитання, строковими 

депозитами, не оформленими у виглядi цiнних паперiв (депозитних сертифiкатiв) та якi будуть 

погашенi на протязi 3 мiсяцiв; 

результат вiд продажу iноземної валюти; 

результат вiд курсових рiзниць; 

одержанi штрафи, пенi, неустойки. 

Товариство визнає кожний окремий контракт як об’єкт облiку. 

Дохiд вiд премiй визнається Товариством за методом нарахування у момент набуття чинностi 

страховим контрактом в повному обсязi, незалежно вiд дати фактичного отримання грошових 

коштiв за таким страховим контрактом.  

По договорам страхування, якi за умовами страхування вважаються багаторiчними, - дохiд вiд 

премiй визначається як декiлька нарахувань у сумi вiдповiдних рiчних премiй по договору на 

кожну дату, згiдно умов страхового контракту. 

Тарифи, зазначенi в страхових контрактах, для цiлей облiку та звiтностi вважаються 

справедливими.  

Визнання частки страхових премiй за договорами, переданими у перестрахування, у зменшеннi 

доходу вiд премiй вiдбувається аналогiчно визнанню самого доходу. 

При зарахуваннi попередньо сплачених страхових платежiв по страховим контактам, якi не 

набрали чинностi, Товариство визнає розрахунки за авансами отриманими на вiдповiдних 

рахунках облiку згiдно Робочого плану рахункiв з видiленням поточної та довгострокової 

компоненти. Аналогiчно вiдбувається визнання розрахункiв за авансами сплаченими вiдносно 

частки страхових премiй за договорами, переданими у перестрахування (статтi звiтностi наведено 

у роздiлах «Облiк дебiторської заборгованостi» та «Облiк кредиторської заборгованостi» ). 

Облiк доходiв вiд премiй та частки страхових премiй за договорами, переданими у 

перестрахування ведеться у розрiзi видiв страхування. 

Дохiд за регресними вимогами включає дохiд, отриманий вiд заходiв досудового врегулювання та 

судового захисту вiд третьої сторони, такої як вiдповiдач. Дохiд за регресними вимогами 

визнається Товариством в строки та в сумi очiкуваних надходжень грошових коштiв на пiдставi 

претензiй/мирової угоди/рiшень суду/виконавчих листiв чи звiту МТСБУ. 

Дохiд у виглядi частини страхової премiї, що залишається у Товариства в якостi компенсацiї 

витрат на ведення справи пiсля розiрвання страхових контрактiв визнається пiсля отримання 

Товариством належним чином оформленого та пiдписаного первинного документу - заява 

страхувальника, додаткова угода до страхового контракту, службова записка посадової особи 

Товариства, складена на пiдставi положень страхового контракту. 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. 

2. Фiнансовi доходи (Стаття «Iншi фiнансовi доходи»): 

• результат вiд курсових рiзниць; 

• дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi; 

• результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв. 

3. Iншi доходи (Стаття «Iншi доходи»): 

• результат вiд продажу необоротних активiв (в т. ч. необоротних активi, утримуваних для 

продажу); 

• дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв; 

• вiдновлення ранiше списаних необоротних активiв; 

• дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi; 



• процентнi доходи по фiнансових iнструментах; 

• дивiденди до одержання; 

• результат вiд курсових рiзниць; 

• дохiд вiд змiни вартостi необоротних активiв та фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю; 

• доходи, пов’язанi з оцiнкою фiнансових iнструментiв за амортизованою собiвартiстю; 

• iншi доходи, пов’язанi з визнанням та подальшим облiком фiнансових iнструментiв; 

• дохiд/результат вiд припинення визнання (в т. ч. продажу) фiнансових iнструментiв; 

• дохiд вiд зменшення корисностi. 

20.3. Облiк дебiторської заборгованостi  

Товариство окремо облiковує у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) такi компоненти дебiторської 

заборгованостi, що стосується страхової та iншої операцiйної дiяльностi: 

• Стаття «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги»: 

дебiторська заборгованiсть щодо укладених договорiв страхування; 

дебiторська заборгованiсть щодо укладених договорiв вхiдного перестрахування; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках зi страховими посередниками щодо укладених 

страхових контрактiв. 

• Стаття «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»: 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками (дана компонента дебiторської 

заборгованостi виникає в зв’язку з розторгненням договору вихiдного перестрахування); 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками щодо частини страхового 

вiдшкодування, яка має бути компенсована перестраховиком згiдно договору перестрахування 

(дана компонента дебiторської заборгованостi виникає в зв’язку з настанням страхового випадку, 

який покривається перестраховиком згiдно умов договору перестрахування на пiдставi офiцiйно 

направленої претензiї); 

дебiторська заборгованiсть за регресними вимогами; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з агентської дiяльностi; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з продажу активiв; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з операцiйної оренди майна. 

• Стаття «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами»: 

аванси, сплаченi асистуючим компанiям; 

аванси, сплаченi страховим посередникам; 

аванси, сплаченi за придбання товарiв, робiт, послуг;  

аванси, сплаченi перестраховикам.  

(«Довгострокова дебiторська заборгованiсть» – щодо довгострокової компоненти). 

• Стаття «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв»: 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з нарахованих доходiв (по грошових коштах, їх 

еквiвалентах, фiнансових iнструментах). 

Специфiка визнання певних компонентiв дебiторської заборгованостi передбачена в пiдроздiлi 

3.21 та iнших попереднiх пiдроздiлах даної Облiкової полiтики. 

20.4. Облiк витрат  

Витрати Товариства вiд здiйснення дiяльностi класифiкуються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт 

про фiнансовi результати) наступним чином: 

1. Операцiйнi витрати: 

• витрати, що формують собiвартiсть наданих послуг (Стаття «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг)»: 

витрати, пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв: 

витрати на оплату послуг установ асистансу; 

витрати на оплату експертних (оцiнних) робiт; 

витрати пiдроздiлу, що займається врегулюванням страхових вимог; 

iншi витрати. 

вартiсть використаних бланкiв договорiв страхування; 

страховi виплати за вирахуванням частки страхових виплат, вiдшкодованих перестраховиками 



(Стаття «Чистi понесенi збитки за страховими виплатами»); 

Розподiл постiйних витрат мiж видами страхових послуг здiйснюється за допомогою бази 

розподiлу – питома вага страхових вiдшкодувань. 

• результат змiни резерву заявлених, але невиплачених збиткiв, та резерву збиткiв, якi виникли, 

але не заявленi, враховуючи змiну частки перестраховикiв у вказаних резервах (Стаття «Дохiд 

(витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв»); 

• витрати, пов’язанi з укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування (Стаття «Витрати на 

збут»): 

комiсiйна винагорода посередникам, працiвникам; 

витрати андерайтингу; 

витрати пiдроздiлу, що займається укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування; 

витрати на рекламу; 

витрати на створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; 

iншi витрати. 

• адмiнiстративнi витрати (Стаття «Адмiнiстративнi витрати»); 

• iншi операцiйнi витрати (Стаття «Iншi операцiйнi витрати»): 

внески до об’єднань страховикiв; 

витрати на попереджувальнi заходи (надання знижки до страхового платежу по договору 

страхування щодо зобов’язань страхувальника провести комплекс попереджувальних заходiв); 

створення резерву сумнiвних боргiв щодо сумнiвної дебiторської заборгованостi; 

витрати на створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; 

результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв; 

результат вiд припинення визнання оборотних активiв; 

витрати вiд знецiнення оборотних активiв; 

результат вiд продажу iноземної валюти; 

результат вiд курсових рiзниць; 

нестачi й втрати вiд псування оборотних активiв; 

визнанi штрафи, пенi, неустойки; 

витрати на дослiдження та розробки. 

Нарахування страхових виплат вiдбувається в тому перiодi, в якому вони виникають, на основi 

розрахункових зобов’язань з компенсацiї, що пiдлягає сплатi власнику страхового контракту, 

потерпiлiй особi чи вигодонабувачу згiдно прийнятого Товариством рiшення, на пiдставi 

Страхового акта. Визначена сума страхових виплат облiковується у складi витрат операцiйної 

дiяльностi iз вiдображенням кредиторської заборгованостi за страховими виплатами з одночасним 

зменшенням резерву збиткiв за цими виплатами.  

Визнання частки страхових виплат, вiдшкодованих перестраховиками, здiйснюється на пiдставi 

офiцiйно направленої претензiї у складi операцiйних доходiв iз вiдображенням дебiторської 

заборгованостi по розрахунках з перестраховиками i одночасним зменшенням частки 

перестраховика в резервi заявлених збиткiв за цими виплатами.  

Облiк страхових виплат та частки страхових виплат, вiдшкодованих перестраховиками, ведеться у 

розрiзi видiв страхування. 

Нарахування внескiв до об’єднань страховикiв здiйснюється на пiдставi їх звiтiв. 

Фiнансовi витрати (Стаття «Фiнансовi витрати»): 

• нарахованi вiдсотки по фiнансовим зобов’язанням;  

• витрати, пов’язанi з оцiнкою фiнансових iнструментiв за амортизованою собiвартiстю;  

• iншi витрати, пов’язанi з визнанням та подальшим облiком фiнансових iнструментiв; 

• результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв; 

• витрати на фiнансову оренду; 

• результат вiд курсових рiзниць. 

Iншi витрати (Стаття «Iншi витрати»): 

• результат вiд припинення визнання необоротних активiв (в т. ч. необоротних активi, 

утримуваних для продажу); 

• витрати вiд зменшення корисностi активiв; 



• витрати на створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; 

• результат вiд курсових рiзниць; 

• витрати вiд змiни вартостi необоротних активiв та фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю; 

• iншi витрати, пов’язанi з визнанням та подальшим облiком фiнансових iнструментiв; 

• собiвартiсть/результат вiд припинення визнання (в т. ч. продажу) фiнансових iнструментiв. 

20.5. Облiк кредиторської заборгованостi  

Товариство окремо облiковує у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) такi компоненти кредиторської 

заборгованостi, що стосується страхової та iншої операцiйної дiяльностi: 

• Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги»: 

кредиторська заборгованiсть за придбанi товари, роботи, послуги. 

• Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами»: 

страховi премiї, отриманi авансом; 

аванси, отриманi за надання послуг з операцiйної оренди; 

аванси, отриманi за продаж оборотних активiв. 

(Стаття «Iншi довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти). 

• Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю»: 

кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками по договорах перестрахування; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках зi страховими посередниками; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках з асистуючими компанiями; 

кредиторська заборгованiсть за послуги врегулювання страхових випадкiв; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках з об’єднаннями страховикiв; 

кредиторська заборгованiсть по страхових контрактах у випадку їх розторгнення. 

Вказанi компоненти кредиторської заборгованостi визнаються разом iз визнанням вiдповiдних 

витрат як це передбачено пiдроздiлi 3.21 та iнших попереднiх пiдроздiлах даної Облiкової 

полiтики враховуючи специфiку дiяльностi. 

Дебiторська та кредиторська заборгованостi при первiсному визнаннi оцiнюється за цiною 

операцiї. При цьому, Товариство застосовує практичний прийом щодо поточної заборгованостi, 

який не передбачає обов’язкового коригування суми компенсацiї з метою урахування iстотного 

компонента фiнансування, оскiльки Товариство очiкує, що перiод мiж часом отримання/надання 

товарiв, послуг та часом, коли вiдбудеться оплата, становитиме не бiльше одного року. 

Разом з тим, вiдповiдно до принципу обачностi наприкiнцi кожного звiтного перiоду (кварталу) 

Товариство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi за 

страховими контрактами зменшилася, i створює резерв сумнiвних боргiв, у разi необхiдностi. Цей 

резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе 

отримати всi суми, якi належать йому у вiдповiдностi з початковими умовами договору. 

Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть, по якiй строк 

затримки погашення перевищує прописаний в договорi та припустимий перiод лояльностi. Це 

стосується лише договорiв щодо обов’язкових видiв страхування, оскiльки за iншими видами 

страхування договiр припиняє дiю у разi несплати страхової премiї своєчасно. Товариство 

обчислює резерв сумнiвних боргiв iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної 

заборгованостi, за яким величину резерву розраховує на основi аналiзу платоспроможностi 

окремого дебiтора. 

  

Основним видом дiяльностi Товариства - є iншi види страхування, крiм страхування життя. Крiм 

того, Товариство має право здiйснювати наступнi види дiяльностi: перестрахування, оцiнювання 

ризикiв та завданої шкоди, дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв, iнша допомiжна дiяльнiсть у 

сферi страхування та пенсiйного забезпечення.  

Товариство є асоцiйованим членом Моторно-транспортного страхового бюро України. 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Податковий облiк 

здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України, згiдно вимог Податкового 



кодексу України.  

Ведення бухгалтерського облiку покладено на управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства, яке очолює Головний бухгалтер. Товариством застосована автоматизована форма 

ведення бухгалтерського облiку з використанням комп’ютерної програми «1-С: Бухгалтерiя» з 

урахуванням специфiки ведення облiку страховими компанiями.  

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх 

видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової 

дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. У 2017 роцi 

Товариство здiйснювало страхування юридичних i фiзичних осiб. Товариство здiйснює свою 

дiяльнiсть на всiй територiї України, окрiм окупованих територiй Донецької, Луганської областей 

та Криму. 

Станом на 31.12.2017 року Товариство має 26 лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

обов’язкового та добровiльного страхування, якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, з безстроковим термiном дiї, а саме: 

Лiцензiя Номер Дата 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ 469859 28.07.2009 

Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ 469858 28.07.2009 

Страхування залiзничного транспорту АВ 469857 28.07.2009 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ 469863 28.07.2009 

Страхування повiтряного транспорту АВ 469866 28.07.2009 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 

АВ 469869 28.07.2009 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ 469862 28.07.2009 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 469897 28.07.2009 

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АВ 469860 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ 469867 28.07.2009 

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) АВ 469856 28.07.2009 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 

цiєї статтi) АВ 469865 28.07.2009 

Страхування фiнансових ризикiв АВ 469861 28.07.2009 

Страхування медичних витрат АВ 469868 28.07.2009 

Страхування вiд нещасних випадкiв АВ 469864 28.07.2009 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд) АВ 469855 28.07.2009 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ 469848 28.07.2009 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АВ 469853 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 

договорами) АГ 569184 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 

бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АВ 469849 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АВ 469854 28.07.2009 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ 469851 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 

законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок 

володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АВ 469852 28.07.2009 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 



псування АВ 594251 23.01.2012 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ 641918 28.04.2015 

Страхування вiдповiдальностi приватного нотарiуса б/н 27.09.2016 

Юридична адреса Компанiї: 03057, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 33б, 2 пiд'їзд. 

Валюта подання звiтностi. Дану фiнансову iнформацiю спецiального призначення подано в 

українських гривнях. 

Економiчне середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть 

Середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть, є досить нестабiльним для ведення 

бiзнесу. Така ситуацiя пов’язана з вiйськовими дiями на сходi країни, реформуванням податкової 

системи, регулярними законодавчими змiнами, девальвацiєю нацiональної валюти, падiнням ВВП. 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого, 

недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює дiяльнiсть 

пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних 

засобiв контролю валютних операцiй, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки, а також 

низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Основними подiями, пiд впливом яких функцiонує 

ринок страхування є: 

обмеження платоспроможного попиту з боку кiнцевих споживачiв послуг (страхувальникiв) через 

зниження рiвня вiльних доходiв населення i суб’єктiв господарювання; 

девальвацiя нацiональної валюти з одночасним введенням низки обмежень на валютному ринку; 

фiскальний тиск на страхову галузь; 

лiквiдацiя значної кiлькостi банкiвських установ, що призвело до втрат депозитiв багатьох 

страховикiв; 

зниження лiквiдностi фондового ринку та ринку нерухомостi; 

аналiз якостi активiв страховикiв з вiдповiдним вiдображенням результату аналiзу на їх фiнансовi 

результати.  

У зв’язку з посиленням нагляду i пiдвищенням ризику лiквiдностi через погiршення операцiйного 

середовища, значна частина страховикiв доклала певних зусиль для приведення структури активiв 

у вiдповiднiсть бiльш жорстким нормативним вимогам. Як результат, останнiм часом 

спостерiгається зростання частки активiв, якими можуть бути представленi страховi резерви. За 

цей перiод страховики значно скоротили обсяг iнвестицiй в цiннi папери з обмеженою 

лiквiднiстю. Основний обсяг активiв, якими можуть бути представленi страховi резерви, 

вiдповiдно до чинного законодавства, представлений коштами на депозитних та поточних 

рахунках в банкiвських установах, правами вимог до перестраховикiв та iнвестицiями в державнi 

облiгацiї. За обсягом премiй лiдерство утримують компанiї, пiдконтрольнi iноземним групам, в 

той же час, в окремих видах страхування мiцними залишаються позицiї вiтчизняних страховикiв. 

На сьогоднiшнiй день страховий ринок України продовжує переживати труднощi, якi пов’язанi з 

загальною ситуацiєю в економiцi країни. Протягом 2017 року український уряд продовжував 

здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих 

диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформуваннi 

судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя 

економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, 

та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та 

мiжнародних фiнансових установ. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi пов’язана з 

ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Податкове, валютне та митне законодавство в 

Українi допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток 

України значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних 

заходiв, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Уряд 

України приймає ряд заходiв, направлених на вирiшення даних питань, проте реформи, необхiднi 

для створення фiнансової, правової та регуляторної системи, не завершенi. У найближчий час 

Товариство буде продовжувати залежати вiд впливу нестабiльної економiки у країнi. В результатi 

виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї та можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв Товариства, їх можливiсть погашати свої борги в мiру настання 



строкiв їх сплати. Товариство не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на 

фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони 

можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Товариство впевнене, що воно вживає 

всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку. При складаннi даної 

фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати зазначених вище подiй на 

фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у звiтному перiодi. Керiвництво стежить за 

станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких 

негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший розвиток подiй у полiтичних, 

макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може негативно впливати на 

фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства у такий спосiб, що наразi не може бути 

визначений. 

 

  

Товариство здiйснювало незначнi придбання, продажi та лiквiдацiї основних активiв за останнi 5 

рокiв, проте планiв щодо значних iнвестицiй або придбань, повязаних з господарською дiяльнiстю, 

не має. 

  

Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого 

органу, афiлiйованими особами, зокрема всi правочини, укладенi протягом звiтного року мiж 

Товариством, з одного боку, i власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами 

виконавчого органу, з iншого боку, вiдсутнi. 

  

Станом на 31 грудня 2017 у складi основних засобiв облiковувалися повнiстю зношенi основнi 

засоби. Клас основних засобiв «Будинки та споруди», а також «Земельнi дiлянки» облiковуються 

за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь яка 

подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Iншi 

класи основних засобiв, визначенi Товариством, облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка 

накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Нарахування 

амортизацiї по об’єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом. Товариством 

встановленi наступнi мiнiмально допустимi строки корисної експлуатацiї основних засобiв: 

Групи основних засобiв Строки корисної експлуатацiї, роки 

Земельнi дiлянки Без визначеного строку 

Капiтальнi витрати на полiпшення земель (не пов’язанi з будiвництвом) 15 

Будинки та споруди 20 

Транспортнi засоби 5 

Машини та обладнання 5 

Iнструменти, прилади та iнвентар 4 

Iншi основнi засоби 12 

Строки корисного використання встановлюються для кожного об’єкта основних засобiв окремо. У 

2017 роцi проводилась переоцiнка основних засобiв iз залученням професiйного експерта-

оцiнювача. Пiдстав для зменшення корисностi основних засобiв у 2017 роцi не було. Переведення 

основних засобiв пiд час реалiзацiї до групи необоротних активiв, що утримуються для продажу, 

Товариством не здiйснювалося, оскiльки вказанi основнi засоби не вiдповiдали умовам 

класифiкацiї таких основних засобiв як утримуваних для продажу. У 2017 роцi вiдбувалося 

переведення Товариством основних засобiв, якi облiковувалися за переоцiненою вартiстю, до 

iнвестицiйної нерухомостi. Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за справедливою вартiстю. 

Подальша переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi не проводилась. 

На балансi знаходиться така iнвестицiйна нерухомiсть: 

земельна дiлянка: адреса: Дубно, Рiвненська обл.загальна площа 3,881 га 



адмiнкорпус: м.Дубно, Рiвненська обл. загальна площа 306,9кв.м,  

будiвля клубу: м.Дубно, Рiвненська обл. загальна площа 296,8кв.м, 

вбиральня: м.Дубно, Рiвненська обл. загальна площа 33,8кв.м, 

комора: № 1 м.Дубно, Рiвненська обл. загальна площа 204,8кв.м,  

контрольно-технiчний пункт: м.Дубно, Рiвненська обл. загальна площа 389,7кв.м,  

котельня: м.Дубно, Рiвненська обл. загальна площа 209,1кв.м, 

майстерня ТО: м.Дубно, Рiвненська обл загальна площа 778,6кв.м,  

майстерня ТР1: м.Дубно, Рiвненська обл загальна площа 770,6кв.м,  

майстерня ТР2: м.Дубно, Рiвненська обл загальна площа 427,4кв.м, 

будiвля, механiзована мийка: м.Дубно, Рiвненська обл загальна площа 781,0кв.м,  

будiвля, столярний цех: м.Дубно, Рiвненська обл загальна площа 205,7кв.м,  

будинки та споруди, у тому числi: 

м.Донецьк,пр.Дзержинського,69б загальна площа 97,3 кв.м, офiсне примiщення 

м.Запорiжжя,вул.Тургенєва,27кв.22 загальна площа 54,5кв.м, офiсне примiщення 

м.Iвано-Франкiвськ, вул.В.Чорновола ,117а загальна площа 93,8кв.м, офiсне примiщення 

м.Львiв пл.Святого Юра,6 кв.1 загальна площа 83,5кв.м, офiсне примiщення 

Значних правочинiв щодо об’єктiв основних засобiв у 2017 роцi не здiйснювалося; плани 

капiтального будiвництва, розширення або удосконалення основних засобiв вiдсутнi; екологiчнi 

питання, що можуть позначитися на використаннi активiв, вiдсутнi. 

  

Середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть, є досить нестабiльним для ведення 

бiзнесу. Така ситуацiя пов’язана з вiйськовими дiями на сходi країни, реформуванням податкової 

системи, регулярними законодавчими змiнами, девальвацiєю нацiональної валюти, падiнням ВВП. 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого, 

недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює дiяльнiсть 

пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних 

засобiв контролю валютних операцiй, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки, а також 

низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Основними подiями, пiд впливом яких функцiонує 

ринок страхування є: 

обмеження платоспроможного попиту з боку кiнцевих споживачiв послуг (страхувальникiв) через 

зниження рiвня вiльних доходiв населення i суб’єктiв господарювання; 

девальвацiя нацiональної валюти з одночасним введенням низки обмежень на валютному ринку; 

фiскальний тиск на страхову галузь; 

лiквiдацiя значної кiлькостi банкiвських установ, що призвело до втрат депозитiв багатьох 

страховикiв; 

зниження лiквiдностi фондового ринку та ринку нерухомостi; 

аналiз якостi активiв страховикiв з вiдповiдним вiдображенням результату аналiзу на їх фiнансовi 

результати.  

У зв’язку з посиленням нагляду i пiдвищенням ризику лiквiдностi через погiршення операцiйного 

середовища, значна частина страховикiв доклала певних зусиль для приведення структури активiв 

у вiдповiднiсть бiльш жорстким нормативним вимогам. Як результат, останнiм часом 

спостерiгається зростання частки активiв, якими можуть бути представленi страховi резерви. За 

цей перiод страховики значно скоротили обсяг iнвестицiй в цiннi папери з обмеженою 

лiквiднiстю. Основний обсяг активiв, якими можуть бути представленi страховi резерви, 

вiдповiдно до чинного законодавства, представлений коштами на депозитних та поточних 

рахунках в банкiвських установах, правами вимог до перестраховикiв та iнвестицiями в державнi 

облiгацiї. За обсягом премiй лiдерство утримують компанiї, пiдконтрольнi iноземним групам, в 

той же час, в окремих видах страхування мiцними залишаються позицiї вiтчизняних страховикiв. 

На сьогоднiшнiй день страховий ринок України продовжує переживати труднощi, якi пов’язанi з 

загальною ситуацiєю в економiцi країни. Протягом 2017 року український уряд продовжував 

здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих 



диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформуваннi 

судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя 

економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, 

та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та 

мiжнародних фiнансових установ. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi пов’язана з 

ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Українське законодавство i нормативнi акти, 

що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти дiяльностi Товариства, продовжують 

змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є нечiткими, а їх тлумачення залежить 

вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв влади, а також iнших державних органiв. 

Випадки суперечливих тлумачень законодавства непоодинокi.  

  

За неподання iнформацiї до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку за 2016 рiк 

застосовано штрафну санкцiю у розмiрi 2000,00 грн. 

За порушення законодавства про фiнансовi послуги Нацiональною комiсiєю. що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг накладено штрафну санкцiю у розмiрi 

1700,00 грн. 

  

Товариство у своїй дiяльностi робить акцент на використаннi власних обiгових коштiв. Робочого 

капiталу достатньо. Оцiнка покращення шляхiв лiквiдностi фахiвцями емiтента не проводилась. 

  

На кiнець звiтного перiоду Товариство не має укладених, але ще не виконаних договорiв 

(контрактiв). 

  

Подальший економiчний розвиток Товариства значною мiрою залежить вiд ефективностi 

економiчних, фiнансових та монетарних заходiв, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, 

регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Уряд України приймає ряд заходiв, направлених на вирiшення 

даних питань, проте реформи, необхiднi для створення фiнансової, правової та регуляторної 

системи, не завершенi. У найближчий час Товариство буде продовжувати залежати вiд впливу 

нестабiльної економiки у країнi. Товариство не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть 

впливати на фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi 

такого) вони можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Товариство впевнене, що 

воно вживає всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку.  

  

Дослiдження та розробки Товариством у звiтному перiодi не здiйснювалися, в майбутньому не 

плануються. Витрат на дослiдження та розробки не було. 

  

Судовi справи, за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв 

активiв емiтента станом на початок року, стороною в яких виступав би емiтент, або судовi справи, 

стороною в яких виступали б посадовi особи емiтента, за звiтний рiк вiдсутнi. 

  

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв 

дiяльностi емiтента, вiдсутня. Наведена в звiтi iнформацiя є достатньою для оцiнки фiнансового 

стану та результатiв дiяльностi емiтента. 



XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента 

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) 

Найменування 

основних засобів 

Власні основні засоби (тис. 

грн.) 

Орендовані основні засоби 

(тис. грн.) 

Основні засоби, всього (тис. 

грн.) 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

на початок 

періоду 

на кінець 

періоду 

1. Виробничого 

призначення: 
9053 8118 0.000 0.000 9053 8118 

будівлі та споруди 8709 7810 0.000 0.000 8709 7810 

машини та обладнання 110 23 0.000 0.000 110 23 

транспортні засоби 138 107 0.000 0.000 138 107 

земельні ділянки 0 0 0 0 0 0 

інші 96 178 0.000 0.000 96 178 

2. Невиробничого 

призначення: 
0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

транспортні засоби 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

земельні ділянки 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

інвестиційна нерухомість 0.000 37090 0.00 0.00 0.00 37090 

інші 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

Усього 9053 45208 0.000 0.000 9053 45208 

Опис Основних засобiв, щодо яких iснують передбаченi чинним законодавством обмеження 

права власностi не має. 

Основних засобiв, якi знаходяться в заставi не має. 

Основних засобiв, що тимчасово не використовуються не має.  

Iнформацiї щодо вартостi основних засобiв взятих в оперативну оренду не має. 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента 

Найменування показника За звітний період За попередній період 

Розрахункова вартість чистих 

активів (тис. грн)  
111397 78892 

Статутний капітал (тис. грн.)  77000.000 77000.000 

Скоригований статутний 

капітал (тис. грн)  
77000 77000 

Опис Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) товариства - рiзниця мiж сукупною 

вартiстю активiв товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами. 

Розрахункова вартiсть чистих активiв на 31.12.2017 року:  

загальна сума активiв /рядок балансу 1300 - загальна сума зобов’язань /сума рядкiв 

балансу 1595,1695, 1700, 1800/ 

Висновок Вартiсть чистих активiв перевищує розмiр статутного капiталу Компанiї 

встановленого законодавством України для акцiонерних товариств. 

У пiдприємства достатньо чистих активiв на початок року, а на кiнець року вони 

збiльшилися на 35505,00 тис. грн.  

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента 



Види зобов'язань 
Дата 

виникнення 

Непогашена 

частина боргу (тис. 

грн.) 

Відсоток за 

користування коштами 

(відсоток річних) 

Дата 

погашення 

Кредити банку X 0.000 X X 

у тому числі:   

Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X 

у тому числі:   

за облігаціями (за кожним 

випуском): 

X 0.000 X X 

за іпотечними цінними паперами (за 

кожним власним випуском): 

X 0.000 X X 

за сертифікатами ФОН (за кожним 

власним випуском): 

X 0.000 X X 

за векселями (всього) X 0.000 X X 

за іншими цінними паперами (у 

тому числі за похідними цінними 

паперами)(за кожним видом): 

X 0.000 X X 

за фінансовими інвестиціями в 

корпоративні права (за кожним 

видом): 

X 0.000 X X 

Податкові зобов'язання X 528 X X 

Фінансова допомога на зворотній 

основі 

X 0 X X 

Інші зобов’язання та забезпечення X 44398 X X 

Усього зобов’язань та забезпечень X 44398 X X 

Опис: Детальна розшифровка зобов'язань наведена в роздiлi "Примiтки до фiнансової 

звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв" звiту. 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт) 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. 

аудитора - фізичної особи - підприємця) 

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Мiжнародний 

фiнансовий аудит" 

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер 

облікової картки* платника податків - фізичної 

особи) 

37024556 

Місцезнаходження аудиторської фірми, 

аудитора 
м. Київ, вулиця Академiка Єфремова 9, кв. 5 

Номер та дата видачі свідоцтва про включення 

до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, 

виданого Аудиторською палатою України 

4552 25.03.2010 

Реєстраційний номер, серія та номер, дата 

видачі та строк дії свідоцтва про внесення до 

реєстру аудиторських фірм, які можуть 

проводити аудиторські перевірки професійних 

учасників ринку цінних паперів** 

419 П 000417 18.10.2017 26.03.2020 року 

Номер та дата видачі свідоцтва про 

відповідність системи контролю якості, 

виданого Аудиторською палатою України 

326/4 

30.06.2016 

Звітний період, за який проведений аудит 

фінансової звітності 

01.01.2017 

31.12.2017 



Думка аудитора*** безумовно-позитивна 

Пояснювальний параграф (у разі наявності) Думка 

Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПРИВАТНОГО 

АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНIЯ 

«ЕТАЛОН» (далi по тексту - Товариство) що складається з Звiту про 

фiнансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2017 року, Звiту про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiту про рух 

грошових коштiв (за прямим методом), Звiту про власний капiтал та 

Примiток до фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився зазначеною 

датою. 

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає 

достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства 

станом на 31 грудня 2017 р., її фiнансовi результати, грошовi потоки i 

змiни в капiталi за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно 

до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та Закону України 

«Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi». 

Основа для думки 

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту 

(МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено 

в роздiлi Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi 

нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до Товариства 

згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з 

Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та 

етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту 

фiнансової звiтностi, а також виконали iншi обов’язки з етики 

вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що 

отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для 

використання їх як основи для нашої думки. 

Номер та дата договору на проведення аудиту 02/53 

15.12.2017 

Дата початку та дата закінчення аудиту 15.12.2017 

14.04.2018 

Дата аудиторського висновку (звіту) 16.04.2018 

Розмір винагороди за проведення річного 

аудиту, грн 
36000.00 

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий 

орган і мають відмітку у паспорті. 

** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів. 



Інформація про стан корпоративного управління 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ 

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки? 

№ з/п Рік  Кількість зборів, усього  У тому числі позачергових  

1 2017 1 0 

2 2016 1 0 

3 2015 2 1 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X 
 

Акціонери  
 

X 

Депозитарна установа 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для 

участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)? 

 
Так Ні 

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку  
 

X 

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків  
 

X 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах 

останнього разу?  

 
Так Ні 

Підняттям карток  
 

X 

Бюлетенями (таємне голосування)  X 
 

Підняттям рук  
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?  

 
Так Ні 

Реорганізація  
 

X 

Додатковий випуск акцій 
 

X 

Унесення змін до статуту 
 

X 

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства  
 

X 

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства  
 

X 



Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу 
 

X 

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X 
 

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді 
 

X 

Інше (запишіть): - Ні 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? 

(так/ні)  
Ні 

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори: 

 
Так Ні 

Наглядова рада 
 

X 

Виконавчий орган 
 

X 

Ревізійна комісія (ревізор) 
 

X 

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і 

більше відсотків простих акцій товариства 

Позачергових зборiв у звiтному 

перiодi не було 

Інше (зазначити) - 

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

непроведення 
- 

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

їх непроведення 
- 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ 

Який склад наглядової ради (за наявності)? 

 
(осіб) 

Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3 

членів наглядової ради - акціонерів 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів 0 

членів наглядової ради - незалежних директорів 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0 

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0 

 

Чи проводила наглядова рада самооцінку? 

 
Так Ні 

Складу 
 

X 

Організації 
 

X 

Діяльності 
 

X 

Інше (запишить) Iншi не iснують 

 



Iншi не iснують 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом 

останніх трьох років?  
6 

 

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

 
Так Ні 

Стратегічного планування  
 

X 

Аудиторський  
 

X 

З питань призначень і винагород  
 

X 

Інвестиційний  
 

X 

Інші (запишіть)  Комiтетiв не створено 

Інші (запишіть)  Комiтетiв не створено 

 

iнформацiї немає 

iнформацiї немає 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? 

(так/ні) 
Ні 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?  

 
Так Ні 

Винагорода є фіксованою сумою  
 

X 

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості 

акцій   
X 

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства  
 

X 

Члени наглядової ради не отримують винагороди  X 
 

Інше (запишіть)  Iншого не iснує 

 

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

товариства?  

 
Так Ні 

Галузеві знання і досвід роботи в галузі  
 

X 

Знання у сфері фінансів і менеджменту  
 

X 

Особисті якості (чесність, відповідальність)  
 

X 

Відсутність конфлікту інтересів  
 

X 

Граничний вік  
 

X 

Відсутні будь-які вимоги  X 
 

Інше (запишіть): Iнших не має 
 

X 

 



Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі 

своїми правами та обов'язками?  

 
Так Ні 

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх 

документів акціонерного товариства  
X 

 

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради 

ознайомили з його правами та обов'язками  
X 

 

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з 

корпоративного управління або фінансового менеджменту)   
X 

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було 

обрано нового члена   
X 

Інше (запишіть)  25 березня 2015 року обрано 

новий склад Наглядової ради: 1. 

Павлiш Iрина Миронiвна; 2. 

Пробко Iллiя Борисович; 3. Бучма 

Iрина Василiвна.  

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або 

введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено 

посаду ревізора / ні) 

так, створено 

ревізійну комісію 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію: 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб; 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх 

трьох років? 1 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів 

(загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення 

кожного з цих питань?  

 

Загальні 

збори 

акціонерів  

Наглядова 

рада  

Виконавчий 

орган  

Не належить 

до 

компетенції 

жодного 

органу  

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні 

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Ні Так Ні 

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або 

бюджету 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

наглядової ради 
Так Ні Ні Ні 

Обрання та припинення повноважень голови та членів 

ревізійної комісії 
Так Ні Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів 

виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Визначення розміру винагороди для голови та членів Так Ні Ні Ні 



наглядової ради 

Прийняття рішення про притягнення до майнової 

відповідальності членів виконавчого органу 
Ні Так Ні Ні 

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій  Так Ні Ні Ні 

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення 

власних акцій  
Так Ні Ні Ні 

Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні 

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів  Ні Так Ні Ні 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження 

виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від 

імені акціонерного товариства? (так/ні) Так 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про 

конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або 

пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні 

 

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?  

 
Так Ні 

Положення про загальні збори акціонерів  X 
 

Положення про наглядову раду  X 
 

Положення про виконавчий орган X 
 

Положення про посадових осіб акціонерного товариства  
 

X 

Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X 
 

Положення про акції акціонерного товариства  
 

X 

Положення про порядок розподілу прибутку  
 

X 

Інше (запишіть):  Iншi не iснують 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого 

акціонерного товариства? 

 

Інформація 

розповсюджується 

на загальних 

зборах 

Публікується у 

пресі, 

оприлюднюється 

в 

загальнодоступній 

інформаційній 

базі даних 

НКЦПФР про 

ринок цінних 

паперів  

Документи 

надаються 

для 

ознайомлення 

безпосередньо 

в 

акціонерному 

товаристві 

Копії 

документів 

надаються 

на запит 

акціонера 

Інформація 

розміщується 

на власній 

інтернет-

сторінці 

акціонерного 

товариства 

Фінансова звітність, 

результати діяльності  
Так Так Так Так Так 

Інформація про акціонерів, які 

володіють 10 відсотків та 

більше статутного капіталу  

Ні Так Так Так Так 



Інформація про склад органів 

управління товариства  
Ні Так Так Так Так 

Статут та внутрішні 

документи  
Ні Ні Так Так Так 

Протоколи загальних зборів 

акціонерів після їх проведення  
Так Так Так Так Ні 

Розмір винагороди посадових 

осіб акціонерного товариства  
Ні Ні Так Так Ні 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних 

стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного 

товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? 

 
Так Ні 

Не проводились взагалі  
 

X 

Менше ніж раз на рік  
 

X 

Раз на рік  X 
 

Частіше ніж раз на рік  
 

X 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?  

 
Так Ні 

Загальні збори акціонерів 
 

X 

Наглядова рада X 
 

Виконавчий орган 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi не iснують 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? 

(так/ні) Так 

 

З якої причини було змінено аудитора?  

 
Так Ні 

Не задовольняв професійний рівень  
 

X 

Не задовольняли умови договору з аудитором  
 

X 

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів  X 
 

Інше (запишіть)  Iншi не iснують 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного 

товариства в минулому році?  

 
Так Ні 

Ревізійна комісія (ревізор) X 
 



Наглядова рада X 
 

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X 
 

Стороння компанія або сторонній консультант 
 

X 

Перевірки не проводились 
 

X 

Інше (запишіть) Iншi не здiйснювали 

 

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

 
Так Ні 

З власної ініціативи  X 
 

За дорученням загальних зборів  
 

X 

За дорученням наглядової ради  
 

X 

За зверненням виконавчого органу  
 

X 

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

X 

Інше (запишіть)  Iншого не було 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги 

консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ 

КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом 

наступних трьох років? 

 
Так Ні 

Випуск акцій  
 

X 

Випуск депозитарних розписок  
 

X 

Випуск облігацій  
 

X 

Кредити банків  
 

X 

Фінансування з державного і місцевих бюджетів  
 

X 

Інше (запишіть): -  
  

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних 

трьох років*?  

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
 

Так, плануємо розпочати переговори  
 

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
 

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
 

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
 

Не визначились  X 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж 



протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у 

депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного 

управління? (так/ні) Так 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного 

управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: 

Правлiнням  

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, 

правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: 

На офiцiйному сайтi товариства  

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління 

(принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх 

тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року 

Товариство дотримується кодексу корпоративного управлiння 

Звіт про корпоративне управління* 

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи. 

Метою дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Еталон» (далi по 

тексту - Товариство) є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх видiв 

страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової 

дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. У 2017 роцi 

Товариство здiйснювало страхування юридичних i фiзичних осiб. Товариство здiйснює свою 

дiяльнiсть на всiй територiї України, окрiм окупованих територiй Донецької, Луганської областей 

та Криму. 

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за 

фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, 

місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність 

встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік. 

Станом на 31.12.2017 року немає акцiонерiв – власникiв iстотної участi. 

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та 

виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння 

шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг. 

Факти порушення членами наглядової ради та виконавчого органу товариства внутрiшнiх правил 

не виявлено.  

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до 

фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або 

про відсутність таких заходів. 

Розпорядження Нацкомфiнпослуг про застосування заходiв впливу вiд 31.01.2017 р. № 175. 

Розпорядження Нацкомфiнпослуг про застосування заходiв впливу вiд 15.08.2017 р. № 3483. 

Розпорядження Нацкомфiнпослуг про застосування заходiв впливу вiд 19.09.2017 р. № 3801.  

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові 

характеристики або про відсутність такої системи. 



Товариством створена система управлiння ризиками. Управлiння ризиками є складовою частиною 

загальних вимог до системи корпоративного управлiння. Ця функцiя передбачає впровадження 

методiв управлiння ризиками та аналiзу оцiнки та контролю ризикiв. Система управлiння 

ризиками включає в себе вiдповiдальнiсть за виявлення та оцiнку ризикiв, органiзацiйну структуру 

управлiння, включаючи обмеження прийняття рiшень, процедури планування та складання 

звiтностi.  

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи 

внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та 

консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Фiнансова звiтнiсть складена згiдно з мiжнародними стандартами бухгалтерського облiку. 

Службою внутрiшнього аудиту протягом року порушень законодавчих норм та внутрiшнiх 

положень Товариства не виявлено.  

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у 

статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність. 

Факти вiдчуження протягом 2017 року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у Статутi 

вiдсутнi. 

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що 

перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір. 

Купiвля - продаж (в тому числi оцiнка) активiв протягом року в обсязi, що перевищує 

встановлений у Статутi Товариства розмiр не здiйснювались.  

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї 

промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така 

інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність. 

Протягом 2017 року операцiй за участю пов’язаних сторiн не вiдбувалось, за виключенням 

нарахування та виплат заробiтної плати Членам Наглядової Ради, Правлiння та Головi Правлiння.  

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють 

державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту). 

Iнформацiї про використанi рекомендацiї та самих рекомендацiй органiв, якi здiйснюють державне 

регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку не було. 

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, 

призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, 

найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «БЕНТАМС АУДИТ». Код за ЄДРПОУ: 

40182892 Поштова адреса: 04107 м. Київ, вул. Татарська, 7, оф. 89. Телефони: (044) 492-25-43. 

Електронна адреса: bentams.co.ua Данi Свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв аудиторської 

дiяльностi: Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 4656, видане 

згiдно рiшення Аудиторської палати України вiд 24 грудня 2015 року № 319/2, чинне до 

24.12.2020 р. Свiдоцтво про включення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, якi можуть 

проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ № 0164 вiд 21.07.2016 р., видане вiдповiдно 

до розпорядження Нацкомфiнпослуг вiд 21.07.2016 р. № 1747, чинне до 24.12.2020 р.  

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема: 

загальний стаж аудиторської діяльності; 

3 роки 

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі; 

2 роки 



перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року; 

Iншi аудиторськi послуги не надавались. 

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій 

внутрішнього аудитора; 

Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та/або сумiщення виконання функцiй внутрiшнього 

аудитора не виявлено. 

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років; 

2012 рiк - ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»; 2013 рiк - ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ 

ГРУП»; 2014 рiк - ТОВ «АУДИТ КОНСАЛТИНГ ГРУП»; 2015 рiк - ТОВ АФ «ДОБСОН 

КОНСАЛТИНГ»; 2016 рiк - ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ».  

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та 

факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським 

висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових 

послуг. 

Протягом року стягнення до аудитора не застосовувались. 

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових 

послуг, зокрема: 

наявність механізму розгляду скарг; 

Скарги розглядаються працiвниками управлiння врегулювання збиткiв та юридичного управлiння 

пiд головуванням Голови Правлiння. 

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати 

скарги; 

Особа, уповноважена розглядати скарги споживачiв фiнансових послуг, - Голова Правлiння 

Кравченко Олег Олександрович. 

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових 

послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг); 

Протягом 2017 року до Товариства надiйшло – 29 скарг, якi були розглянутi у строки та в порядку, 

встановленому чинним законодавством. Задоволено 100 вiдсоткiв скарг. 

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та 

результати їх розгляду. 

Протягом 2017 року до Товариства було заявлено 74 позови до суду стосовно надання 

Товариством фiнансових послуг, по 49 з яких, станом на 31.12.2017 р., прийнято судовi рiшення. 

33 судових рiшення виконано Товариством в повному обсязi. 

 

 

 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Еталон" 
за ЄДРПОУ 20080515 

Територія 
 

за КОАТУУ 8039100000 

Організаційно-

правова форма 

господарювання 
 

за КОПФГ 96220 

Вид економічної 

діяльності  
за КВЕД 65.1 

Середня кількість 

працівників 
86 

 

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака 
 

Адреса 
03057 КИЇВ, вул. Дегтярiвська, буд.33б, 2 

пiд'їзд  

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):   

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) 
  

за міжнародними стандартами фінансової звітності 
 

V 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

на 31.12.2017 р. 

 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

1 2 3 4 5 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи: 1000 126 98 369 

первісна вартість 1001 2895 2042 3189 

накопичена амортизація 1002 2769 1944 2820 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 8 

Основні засоби: 1010 9053 8118 5977 

первісна вартість 1011 18049 15142 17469 

знос 1012 8996 7024 11492 

Інвестиційна нерухомість: 1015 0 37090 0 

первісна вартість 1016 0 37090 0 

знос 1017 0 0 0 

Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0 



первісна вартість 1021 0 0 0 

накопичена амортизація 1022 0 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі 

інших підприємств 

 

1030 

 

0 

 

0 

 

0 

інші фінансові інвестиції 1035 0 0 91078 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 379 289 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 266 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 5117 5302 0 

Інші необоротні активи 1090 203 122 0 

Усього за розділом I 1095 14499 51375 97721 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 114 61 482 

Виробничі запаси 1101 114 61 482 

Незавершене виробництво 1102 0 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 0 

Товари 1104 0 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 958 4368 2907 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 

 

1130 

 

1516 

 

711 

 

1 

з бюджетом 1135 0 2 0 

у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0 0 

з нарахованих доходів 1140 7 92 194 

із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15564 227 4646 

Поточні фінансові інвестиції 1160 64774 72803 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 19087 25118 18683 

Готівка 1166 0 0 1 

Рахунки в банках 1167 19087 25118 18682 

Витрати майбутніх періодів 1170 1 195 41 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 3261 1369 1435 

у тому числі в: 

резервах довгострокових зобов’язань 

 

1181 

 

0 

 

0 

 

0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0 

резервах незароблених премій 1183 3261 1369 0 



інших страхових резервах 1184 0 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 2 25 

Усього за розділом II 1195 105282 104948 0 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 0 

Баланс 1300 119781 156323 126210 

 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

На дату 

переходу на 

міжнародні 

стандарти 

фінансової 

звітності 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 77000 77000 77000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 6228 41753 4736 

Додатковий капітал 1410 0 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0 

Резервний капітал 1415 12367 12367 12367 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 -24464 -26744 -5818 

Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) 

Інші резерви 1435 7761 7021 
 

Усього за розділом I 1495 78892 111397 88285 

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0 

Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0 

Інші довгострокові зобов’язання 1515 10876 719 0 

Довгострокові забезпечення 1520 0 0 4 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 4 

Цільове фінансування 1525 0 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 0 

Страхові резерви, у тому числі: 1530 24845 28525 33800 

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок 

звітного періоду) 
1531 0 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат; (на 

початок звітного періоду) 
1532 6056 5297 0 

резерв незароблених премій; (на початок звітного 

періоду) 
1533 18789 23228 0 

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0 

Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0 



Призовий фонд 1540 0 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0 

Усього за розділом II 1595 35721 29244 30934 

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість: 

за довгостроковими зобов’язаннями 
1610 1145 12409 0 

за товари, роботи, послуги 1615 346 65 131 

за розрахунками з бюджетом 1620 334 528 769 

за у тому числі з податку на прибуток 1621 315 494 0 

за розрахунками зі страхування 1625 21 23 83 

за розрахунками з оплати праці 1630 93 90 158 

за одержаними авансами 1635 1050 947 230 

за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0 

із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0 

за страховою діяльністю 1650 1862 1311 
 

Поточні забезпечення 1660 310 271 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0 

Інші поточні зобов’язання 1690 7 38 2750 

Усього за розділом IІІ 1695 5168 15682 4121 

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 0 

Баланс 1900 119781 156323 124775 

 

Примітки 

В рядку 1065 балансу вiдображений залишок коштiв СК 

"Еталон" в фондi захисту потерпiлих МТСБУ. 

В рядку 1435 балансу "Iншi резерви" вiдображенi суми 

резерву катастроф i резерву коливань збитковостi. 

Керівник Кравченко О.О. 

Головний бухгалтер Паламарчук Л.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Еталон" 
за ЄДРПОУ 20080515 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2000 46867 41502 

Чисті зароблені страхові премії 2010 46867 41502 

Премії підписані, валова сума 2011 91071 43634 

Премії, передані у перестрахування 2012 37874 -863 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 4438 3125 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій 
2014 -1892 130 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
2050 ( 1489 ) ( 988 ) 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 20530 ) ( 10330 ) 

Валовий: 
 прибуток 

 

2090 

 

24848 

 

30184 

 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 ) 

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових 

зобов’язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 758 -900 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 758 -900 

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 2263 2952 

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 ( 15292 ) ( 23033 ) 

Витрати на збут 2150 ( 12419 ) ( 10890 ) 

Інші операційні витрати 2180 ( 1578 ) ( 1899 ) 

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 

справедливою вартістю 
2181 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 2182 ( 0 ) ( 0 ) 



сільськогосподарської продукції 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
 прибуток 

 

2190 

 

0 

 

0 

 збиток 2195 ( 1420 ) ( 3586 ) 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 0 0 

Інші доходи 2240 402177 118843 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 ( 387 ) ( 1410 ) 

Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрати 2270 ( 402149 ) ( 116515 ) 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 
 прибуток 

 

2290 

 

0 

 

0 

 збиток 2295 ( 1779 ) ( 2668 ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1685 1296 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 

оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 
 прибуток 

 

2350 

 

0 

 

0 

 збиток 2355 ( 3464 ) ( 3964 ) 

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 35969 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 

спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 35969 0 

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним 

доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 35969 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 32505 -3964 

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 572 325 

Витрати на оплату праці 2505 3212 3338 

Відрахування на соціальні заходи 2510 736 759 

Амортизація 2515 457 493 



Інші операційні витрати 2520 84205 41362 

Разом 2550 89182 462277 

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 

Примітки немає 

Керівник Кравченко О.О. 

Головний бухгалтер Паламарчук Л.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Еталон" 
за ЄДРПОУ 20080515 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний період 

За аналогічний 

період попереднього 

року 

1 2 3 4 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

 

3000 

 

0 

 

0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 0 0 

Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і замовників 3015 1531 0 

Надходження від повернення авансів 3020 149 0 

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 
3025 387 0 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 124 0 

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 86337 37888 

Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0 

Інші надходження 3095 15548 955 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 

 

3100 

 

( 26782 ) 

 

( 14442 ) 

Праці 3105 ( 2634 ) ( 2761 ) 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 719 ) ( 770 ) 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 2266 ) ( 1596 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 1506 ) ( 791 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 

вартість 
3117 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 

зборів 
3118 ( 760 ) ( 805 ) 

Витрачання на оплату авансів 3135 ( 1441 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату повернення авансів/td>  3140 ( 0 ) ( 0 ) 



Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 1306 ) ( 0 ) 

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими 

контрактами 
3150 ( 16794 ) ( 15498 ) 

Витрачання фінансових установ на надання позик  3155 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші витрачання 3190 ( 37528 ) ( 14271 ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 14606 -10495 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 420160 117349 

необоротних активів 3205 198 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 3059 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 
3255 ( 428157 ) ( 100826 ) 

необоротних активів 3260 ( 778 ) ( 0 ) 

Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та 

іншої господарської одиниці 
3280 ( 0 ) ( 0 ) 

Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -8577 19582 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в дочірньому 

підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 ( 0 ) ( 0 ) 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на придбання частки в дочірньому 

підприємстві 
3370 ( 0 ) ( 0 ) 

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 
3375 ( 0 ) ( 0 ) 



Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 80 

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 6029 9087 

Залишок коштів на початок року 3405 19087 9929 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 2 71 

Залишок коштів на кінець року 3415 25118 19087 

 

Примітки немає 

Керівник Кравченко О.О. 

Головний бухгалтер Паламарчук Л.В. 



   
КОДИ 

  

Дата(рік, місяць, 

число) 
2018 | 01 | 01 

Підприємство 
Приватне акцiонерне товариство "Страхова 

компанiя "Еталон" 
за ЄДРПОУ 20080515 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний період 
За аналогічний період 

попереднього року 

надходження видаток надходження видаток 

1 2 3 4 5 6 

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від звичайної 

діяльності до оподаткування 
3500 0 0 0 0 

Коригування на: 

амортизацію необоротних активів 
3505 0 X 0 X 

збільшення (зменшення) 

забезпечень 
3510 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсових різниць 
3515 0 0 0 0 

збиток (прибуток) від 

неопераційної діяльності та інших 

негрошових операцій 

3520 0 0 0 0 

Прибуток (збиток) від участі в 

капіталі 
3521 0 0 0 0 

Зміна вартості активів, які 

оцінюються за справедливою 

вартістю, та дохід (витрати) від 

первісного визнання 

3522 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

необоротних активів, 

утримуваних для продажу та груп 

вибуття 

3523 0 0 0 0 

Збиток (прибуток) від реалізації 

фінансових інвестицій 
3524 0 0 0 0 

Зменшення (відновлення) 

корисності необоротних активів 
3526 0 0 0 0 

Фінансові витрати 3540 X 0 X 0 

Зменшення (збільшення) 

оборотних активів 
3550 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних біологічних активів 
3552 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 3553 0 0 0 0 



дебіторської заборгованості за 

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

Зменшення (збільшення) іншої 

поточної дебіторської 

заборгованості 

3554 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) витрат 

майбутніх періодів 
3556 0 0 0 0 

Зменшення (збільшення) інших 

оборотних активів 
3557 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) 

поточних зобов'язань 
3560 0 0 0 0 

Грошові кошти від операційної 

діяльності 
3570 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги 

3561 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з бюджетом 

3562 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками зі страхування 

3563 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) поточної 

кредиторської заборгованості за 

розрахунками з оплати праці 

3564 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) доходів 

майбутніх періодів 
3566 0 0 0 0 

Збільшення (зменшення) інших 

поточних зобов’язань 
3567 0 0 0 0 

Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0 

Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
3195 0 0 0 0 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
  

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 
3200 0 X 0 X 

необоротних активів 3205 0 X 0 X 

Надходження від отриманих: 

відсотків 
3215 0 X 0 X 

дивідендів 3220 0 X 0 X 

Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X 

Надходження від погашення 

позик 
3230 0 X 0 X 

Надходження від вибуття 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3235 0 X 0 X 

Інші надходження 3250 0 X 0 X 

Витрачання на придбання: 3255 X 0 X ( 0 ) 



фінансових інвестицій 

необоротних активів 3260 X 0 X 0 

Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0 

Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0 

Витрачання на придбання 

дочірнього підприємства та іншої 

господарської одиниці 

3280 X 0 X 0 

Інші платежі 3290 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 
3295 0 0 0 0 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
  

Надходження від: 

Власного капіталу 
3300 0 X 0 X 

Отримання позик 3305 0 X 0 X 

Надходження від продажу частки 

в дочірньому підприємстві 
3310 0 X 0 X 

Інші надходження 3340 0 X 0 X 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 
3345 X 0 X 0 

Погашення позик 3350 X 0 X 0 

Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0 

Витрачання на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3365 X 0 X 0 

Витрачання на придбання частки 

в дочірньому підприємстві 
3370 X 0 X 0 

Витрачання на виплати 

неконтрольованим часткам у 

дочірніх підприємствах 

3375 X 0 X 0 

Інші платежі 3390 X 0 X 0 

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 
3395 0 0 0 0 

Чистий рух грошових коштів за 

звітний період 
3400 0 0 0 0 

Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X 

Вплив зміни валютних курсів на 

залишок коштів 
3410 0 0 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0 

 

Примітки Не складався. 

Керівник - 

Головний бухгалтер - 



   
КОДИ 

  
Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01 

Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Еталон" за ЄДРПОУ 20080515 

 
(найменування) 

  
 

Звіт про власний капітал 

за 12 місяців 2017 р. 

 

Стаття Код рядка 
Зареєстрований 

капітал 

Капітал у 

дооцінках 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілений 

прибуток 

(непокритий 

збиток) 

Неоплачений 

капітал 

Вилучений 

капітал 
Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок на 

початок року 
4000 77000 6228 0 20128 -24464 0 0 78892 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлення 

помилок 
4010 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095 77000 6228 0 20128 -24464 0 0 78892 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100 0 0 0 0 -3464 0 0 -3464 

Інший сукупний 

дохід за звітний 

період 

4110 0 0 0 0 0 0 0 0 



Дооцінка 

(уцінка) 

необоротних 

активів 

4111 0 35525 0 0 444 0 0 35969 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансових 

інструментів 

4112 0 0 0 0 0 0 0 0 

Накопичені 

курсові різниці 
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка іншого 

сукупного 

доходу 

асоційованих і 

спільних 

підприємств 

4114 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший сукупний 

дохід 
4116 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 

прибутку, 

належна до 

бюджету 

відповідно до 

законодавства 

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума чистого 4220 0 0 0 0 0 0 0 0 



прибутку на 

створення 

спеціальних 

(цільових) 

фондів 

Сума чистого 

прибутку на 

матеріальне 

заохочення 

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

капіталу: 

Викуп акцій 

(часток) 

4260 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 

викуплених акцій 

(часток) 

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 

викуплених акцій 

(часток) 

4270 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в капіталі 
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 

номінальної 

вартості акцій 

4280 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни в 

капіталі 
4290 0 0 0 -740 740 0 0 0 

Придбання 

(продаж) 

неконтрольованої 

4291 0 0 0 0 0 0 0 0 



частки в 

дочірньому 

підприємстві 

Разом змін у 

капіталі 
4295 0 35525 0 -740 -2280 0 0 32505 

Залишок на 

кінець року 
4300 77000 41753 0 19388 -26744 0 0 111397 

 

Примітки немає 

Керівник Кравченко О.О. 

Головний бухгалтер Паламарчук Л.В. 



Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних 

стандартів фінансової звітності 

Текст приміток 

V. Загальна iнформацiя  

5.1. Основна дiяльнiсть 

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНIЯ «ЕТАЛОН» (далi за 

текстом – Товариство) є юридичною особою, створеною вiдповiдно до законодавства України у 

формi акцiонерного товариства, зареєстрованою Печерською районною державною 

адмiнiстрацiєю 15 листопада 2001 року та включеною в державний реєстр пiдприємств, 

органiзацiй та установ 17 грудня 2004 року № 1 070 120 0000 004410. Присвоєно iдентифiкацiйний 

код юридичної особи в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб – 

пiдприємцiв №20080515.  

 

Зареєстроване фiнансовою установою за реєстрацiйним номером 11100806 (Свiдоцтво СТ № 119 

вiд 30.07.2009). З 18 грудня 2001 р. за номером 27655 взято на облiк в ДПI У 

ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI, iдентифiкацiйний код ДПI – 39561761. 

Скорочене найменування Товариства - Страхова компанiя «Еталон», СК «Еталон». 

Товариство є правонаступником:  

Приватного акцiонерного товариства «Страхова компанiя «ПУСК», iдентифiкацiйний код 

32664836, зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї 07.10.2003 

року,  

Закритого акцiонерного товариства «Страхова компанiя «Еталон», iдентифiкацiйний код 

20080515, зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї 25.06.2002 

року,  

Закритого акцiонерного товариства «Українська поштово-страхова компанiя», iдентифiкацiйний 

код 20080515, зареєстрованого Печерською районною у м. Києвi державнiй адмiнiстрацiї 

15.11.2001 року. 

Юридична адреса: 03057, м. Київ, вул. Дегтярiвська, 33 б., 2 пiд’їзд 2.  

Мiсцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Гарматна, 8 

Контактний телефон – 0800305800 

Адреса електронної пошти - info@etalon.ua 

Адреса веб-сайту - http://www.etalon.ua 

Фiлiй, представництв, вiдокремлених пiдроздiлiв не має.  

Протягом звiтного перiоду злиття, приєднання, подiлу Товариства не вiдбувалось.  

Розмiр зареєстрованого i сплаченого статутного капiталу 77 000 тис. грн., що становить 2 298,80 

тис. ЄВРО (за курсом НБУ). Державна частка у статутному капiталi Товариства вiдсутня.  

 

 

Акцiонерами Товариства є (станом на 31.12.2017р. та на 31.12.2016р.): 

Найменування юридичної особи чи П.I.Б. фiзичної особи, яка є засновником чи учасником Данi 

про акцiонера Частка в статутному капiталi,  

грн. Частка в статутному капiталi,  

% 

Бридун Євгенiй Володимирович Паспорт СТ 283919, виданий Iрпiнським МВ ГУ МВС України в 

Київськiй обл. 14.12.2012 Адреса реєстрацiї: 08200, Київська обл., м. Iрпiнь, вул. Свердлова, 53 3 

850 000,00 5 % 

НЕ 221220 DIGOMAX LIMITED (ДIГОМАКС ЛIМIТЕД) (Кiпр) Костакi Пантелiдi, буд. 1 оф. 

Споруда Колокасiдес, 3 поверх, Кiпр, Нiкосiя, 1010 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ220384 ACTONEX LIMITED (АКТОНЕКС ЛIМIТЕД) (Кiпр) Макарiоу III i Iоаннi Тсiроу, 

РАПТОПОУЛОС БIЛДIНГ, буд. 140, оф. 101, Лiмассол, 3021 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ214122 CHAVARRIA TRADING LIMITED (ЧАВАРРIЯ ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (Кiпр) Костакi 



Пантелiдi, буд. 1 оф. Споруда Колокасiдес, Кiпр, Нiкосiя 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ195189 GODAXALLIANCE LIMITED (ГОДАКСАЛЛIАНСЕ ЛIМIТЕД) (Кiпр) Костакi 

Пантелiдi, буд. 1, Нiкосiя 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ274887 NOTIFA TRADING LIMITED (НОТIФА ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (Кiпр) Макарiоу i 

Карпенiсiоу, КСЕНIОС КОРТ, буд. 003, Нiкосiя, 1427 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ214982 POLYBION LIMITED (ПОЛIБIОН ЛIМIТЕД) (Кiпр) Макарiоу III i Iоаннi Тсiроу, 

РАПТОПОУЛОС БIЛДIНГ, буд. 140, оф. 101, Лiмассол, 3021 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ213931 PROSCAR TRADING LIMITED (ПРОСКАР ТРЕЙДIНГ ЛIМIТЕД) (Кiпр) Костакi 

Пантелiдi, буд. 1 оф 3 поверх, Нiкосiя 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ207552 SERRANT LIMITED (СЕРРАНТ ЛIМIТЕД) (Кiпр) Макарiоу III i Iоаннi Тсiроу, 

РАПТОПОУЛОС БIЛДIНГ, буд. 140, Лiмассол, 3021 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ267375 ERTIEF INVESTMENTS LIMITED (ЕРТIЕФ IНВЕСТМЕНТС ЛIМIТЕД) (Кiпр) 

Анексартiсiас i Курiакоу Матсi, буд. 3, Лiмассол, 3040 7 315 000,00 9,5 % 

НЕ 309894 DUMAHA LIMITED (ДУМАХА ЛIМIТЕД) (Кiпр) Анексартiсiас i Курiакоу Матсi, буд. 

3, Роусос Лiмассол Тауер, 10 поверх , 3040 Лiмассол, Кiпр 7 315 000,00 9,5 % 

Всього 77 000 000,00 100% 

Основним видом дiяльностi Товариства - є iншi види страхування, крiм страхування життя. Крiм 

того, Товариство має право здiйснювати наступнi види дiяльностi: перестрахування, оцiнювання 

ризикiв та завданої шкоди, дiяльнiсть страхових агентiв i брокерiв, iнша допомiжна дiяльнiсть у 

сферi страхування та пенсiйного забезпечення.  

Товариство є асоцiйованим членом Моторно-транспортного страхового бюро України. 

Товариство є платником податку на прибуток на загальних пiдставах. Податковий облiк 

здiйснюється у вiдповiдностi з чинним законодавством України, згiдно вимог Податкового 

кодексу України.  

Ведення бухгалтерського облiку покладено на управлiння бухгалтерського облiку та звiтностi 

Товариства, яке очолює Головний бухгалтер. Товариством застосована автоматизована форма 

ведення бухгалтерського облiку з використанням комп’ютерної програми «1-С: Бухгалтерiя» з 

урахуванням специфiки ведення облiку страховими компанiями.  

Метою дiяльностi Товариства є одержання прибутку шляхом надання послуг по забезпеченню усiх 

видiв страхового захисту майнових iнтересiв громадян i юридичних осiб та здiйснення фiнансової 

дiяльностi в межах, визначених чинним законодавством України та Статутом. У 2017 роцi 

Товариство здiйснювало страхування юридичних i фiзичних осiб. Товариство здiйснює свою 

дiяльнiсть на всiй територiї України, окрiм окупованих територiй Донецької, Луганської областей 

та Криму. 

Станом на 31.12.2017 року Товариство має 26 лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi у формi 

обов’язкового та добровiльного страхування, якi виданi Нацiональною комiсiєю, що здiйснює 

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, з безстроковим термiном дiї, а саме: 

Лiцензiя Номер Дата 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АВ 469859 28.07.2009 

Страхування здоров'я на випадок хвороби АВ 469858 28.07.2009 

Страхування залiзничного транспорту АВ 469857 28.07.2009 

Страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) АВ 469863 28.07.2009 

Страхування повiтряного транспорту АВ 469866 28.07.2009 

Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту) 

АВ 469869 28.07.2009 

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) АВ 469862 28.07.2009 

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ АВ 469897 28.07.2009 

Страхування майна (iншого, нiж передбачено пунктами 7-12) АВ 469860 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи 

вiдповiдальнiсть перевiзника) АВ 469867 28.07.2009 

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть 

перевiзника) АВ 469856 28.07.2009 

Страхування вiдповiдальностi перед третiми особами (iншої, нiж передбачена пунктами 12 - 14 



цiєї статтi) АВ 469865 28.07.2009 

Страхування фiнансових ризикiв АВ 469861 28.07.2009 

Страхування медичних витрат АВ 469868 28.07.2009 

Страхування вiд нещасних випадкiв АВ 469864 28.07.2009 

Особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що 

фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв 

добровiльних пожежних дружин (команд) АВ 469855 28.07.2009 

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi АВ 469848 28.07.2009 

Авiацiйне страхування цивiльної авiацiї АВ 469853 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми 

договорами) АГ 569184 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може 

бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту АВ 469849 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi суб'єктiв господарювання за шкоду, яку може бути 

заподiяно пожежами та аварiями на об'єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечнi об'єкти та об'єкти, господарська дiяльнiсть на яких може призвести до 

аварiй екологiчного та санiтарно-епiдемiологiчного характеру АВ 469854 28.07.2009 

Страхування вiдповiдальностi суб'єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання 

негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв АВ 469851 28.07.2009 

Страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому 

законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок 

володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї АВ 469852 28.07.2009 

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв випадкового знищення, випадкового пошкодження або 

псування АВ 594251 23.01.2012 

Страхування сiльськогосподарської продукцiї АЕ 641918 28.04.2015 

Страхування вiдповiдальностi приватного нотарiуса б/н 27.09.2016 

Органами управлiння Товариства є:  

Загальнi збори акцiонерiв;  

Наглядова (Спостережна) рада;  

Правлiння;  

Ревiзiйна комiсiя.  

У разi змiни законодавства та/або внутрiшнiх нормативних документiв Товариства, в тому числi 

змiни назви органу, його складу та компетенцiї, склад дiючих органiв продовжує роботу до 

моменту обрання нових органiв управлiння. 

Загальнi збори є вищим органом Товариства. Загальнi збори мають право приймати рiшення з усiх 

питань дiяльностi Товариства, у тому числi i з тих, що переданi Загальними зборами до 

компетенцiї iнших органiв Товариства.  

Наглядова (Спостережна) рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв 

Товариства, i в межах компетенцiї контролює та регулює дiяльнiсть виконавчого органу, здiйснює 

iншу дiяльнiсть, передбачену законодавством, Статутом Товариства та положенням про Наглядову 

(Спостережну) раду. Кiлькiсний склад Наглядової (Спостережної) ради встановлюється 

Загальними зборами. Члени Наглядової (Спостережної) ради Товариства обираються Загальними 

зборами з числа акцiонерiв або їх представникiв.  

Правлiння здiйснює управлiння поточною дiяльнiстю Товариства. До компетенцiї Правлiння 

належить вирiшення всiх питань, пов’язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, 

крiм питань, що належать до виключної компетенцiї Загальних зборiв та Наглядової 

(Спостережної) ради. Правлiння Товариства пiдзвiтне Загальним зборам i Наглядовiй 

(Спостережнiй) радi, органiзовує виконання їх рiшень. Правлiння дiє вiд iменi Товариства у 

межах, встановлених Статутом Товариства, Положенням про Правлiння та законом. Голова 

Правлiння обирається Наглядовою (Спостережною) радою Товариства. Голова Правлiння 

органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова 

Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, вiдповiдно до рiшень Правлiння, в 

тому числi представляти iнтереси Товариства, вчиняти правочини вiд iменi Товариства, видавати 



накази та давати розпорядження, обов’язковi для виконання всiма працiвниками Товариства. 

Повноваження голови Правлiння припиняються за рiшенням Наглядової (Спостережної) ради. 

Пiдстави припинення повноважень Голови Правлiння встановлюються законодавством, Статутом, 

Положенням про Правлiння та договором iз ним. 

Для проведення перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства Загальнi збори 

обирають Ревiзiйну комiсiю (ревiзора). Ревiзiйна комiсiя (ревiзор) обирається Загальними зборами 

з числа акцiонерiв або їх представникiв. Порядок формування Ревiзiйної комiсiї, а також вимоги 

до кандидатiв та членiв Ревiзiйної комiсiї встановлюються у Положеннi про Ревiзiйну комiсiю 

Товариства.  

Голова Правлiння – Кравченко Олег Олександрович. 

Головний бухгалтер – Паламарчук Людмила Володимирiвна. 

5.2. Економiчне середовище, в якому Товариство здiйснює свою дiяльнiсть 

Середовище, в якому Товариство проводить свою дiяльнiсть, є досить нестабiльним для ведення 

бiзнесу. Така ситуацiя пов’язана з вiйськовими дiями на сходi країни, реформуванням податкової 

системи, регулярними законодавчими змiнами, девальвацiєю нацiональної валюти, падiнням ВВП. 

Незважаючи на те, що економiка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливостi, характернi для перехiдної економiки. Цi особливостi включають, крiм iншого, 

недостатньо розвинуту дiлову iнфраструктуру та нормативну базу, яка регулює дiяльнiсть 

пiдприємств, обмежену конвертованiсть нацiональної валюти та водночас наявнiсть численних 

засобiв контролю валютних операцiй, вiдносно високу iнфляцiю i високi процентнi ставки, а також 

низький рiвень лiквiдностi на ринку капiталу. Основними подiями, пiд впливом яких функцiонує 

ринок страхування є: 

обмеження платоспроможного попиту з боку кiнцевих споживачiв послуг (страхувальникiв) через 

зниження рiвня вiльних доходiв населення i суб’єктiв господарювання; 

девальвацiя нацiональної валюти з одночасним введенням низки обмежень на валютному ринку; 

фiскальний тиск на страхову галузь; 

лiквiдацiя значної кiлькостi банкiвських установ, що призвело до втрат депозитiв багатьох 

страховикiв; 

зниження лiквiдностi фондового ринку та ринку нерухомостi; 

аналiз якостi активiв страховикiв з вiдповiдним вiдображенням результату аналiзу на їх фiнансовi 

результати.  

У зв’язку з посиленням нагляду i пiдвищенням ризику лiквiдностi через погiршення операцiйного 

середовища, значна частина страховикiв доклала певних зусиль для приведення структури активiв 

у вiдповiднiсть бiльш жорстким нормативним вимогам. Як результат, останнiм часом 

спостерiгається зростання частки активiв, якими можуть бути представленi страховi резерви. За 

цей перiод страховики значно скоротили обсяг iнвестицiй в цiннi папери з обмеженою 

лiквiднiстю. Основний обсяг активiв, якими можуть бути представленi страховi резерви, 

вiдповiдно до чинного законодавства, представлений коштами на депозитних та поточних 

рахунках в банкiвських установах, правами вимог до перестраховикiв та iнвестицiями в державнi 

облiгацiї. За обсягом премiй лiдерство утримують компанiї, пiдконтрольнi iноземним групам, в 

той же час, в окремих видах страхування мiцними залишаються позицiї вiтчизняних страховикiв. 

На сьогоднiшнiй день страховий ринок України продовжує переживати труднощi, якi пов’язанi з 

загальною ситуацiєю в економiцi країни. Протягом 2017 року український уряд продовжував 

здiйснювати всеосяжну програму структурної реформи, спрямованої на усунення iснуючих 

диспропорцiй в економiцi, державних фiнансах та управлiннi, боротьбi з корупцiєю, реформуваннi 

судової системи з метою забезпечити умови для вiдновлення економiки в країнi. Стабiлiзацiя 

економiки України у найближчому майбутньому залежить вiд успiшностi дiй, яких вживає уряд, 

та забезпечення безперервної фiнансової пiдтримки України з боку мiжнародних донорiв та 

мiжнародних фiнансових установ. Внаслiдок цього економiчна дiяльнiсть в Українi пов’язана з 

ризиками, якi не є типовими для розвинених країн. Податкове, валютне та митне законодавство в 

Українi допускає рiзнi тлумачення та часто змiнюється. Подальший економiчний розвиток 

України значною мiрою залежить вiд ефективностi економiчних, фiнансових та монетарних 

заходiв, а також вiд змiн у податковiй, юридичнiй, регулятивнiй та полiтичнiй сферах. Уряд 



України приймає ряд заходiв, направлених на вирiшення даних питань, проте реформи, необхiднi 

для створення фiнансової, правової та регуляторної системи, не завершенi. У найближчий час 

Товариство буде продовжувати залежати вiд впливу нестабiльної економiки у країнi. В результатi 

виникає суттєва невизначенiсть, яка може вплинути на майбутнi операцiї та можливiсть 

вiдшкодування вартостi активiв Товариства, їх можливiсть погашати свої борги в мiру настання 

строкiв їх сплати. Товариство не може передбачити всi тенденцiї, якi можуть впливати на 

фiнансовий сектор та iншi галузi економiки, а також те, який вплив (за наявностi такого) вони 

можуть мати на майбутнiй фiнансовий стан Товариства. Товариство впевнене, що воно вживає 

всiх необхiдних заходiв для забезпечення стабiльної дiяльностi та розвитку. При складаннi даної 

фiнансової звiтностi враховувалися вiдомi та оцiнюванi результати зазначених вище подiй на 

фiнансовий стан i результати дiяльностi Товариства у звiтному перiодi. Керiвництво стежить за 

станом розвитку поточної ситуацiї i вживає заходiв, за необхiдностi, для мiнiмiзацiї будь-яких 

негативних наслiдкiв наскiльки це можливо. Подальший розвиток подiй у полiтичних, 

макроекономiчних умовах та/або умовах зовнiшньої торгiвлi може негативно впливати на 

фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства у такий спосiб, що наразi не може бути 

визначений. 

VI. Основи пiдготовки, затвердження i подання фiнансової звiтностi.  

6.1. Заява про вiдповiднiсть  

Голова Правлiння Товариства та Головний бухгалтер Товариства є вiдповiдальними за пiдготовку 

фiнансової звiтностi, яка достовiрно подає в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства 

станом на 31 грудня 2017 року, а також результати його дiяльностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 

2017 року, рух грошових коштiв та змiни в капiталi, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв 

фiнансової звiтностi (надалi – МСФЗ). Склад цiєї iнформацiї визначається професiйним 

судженням осiб, визначених Товариством. 

При пiдготовцi фiнансової звiтностi Керiвництво Товариства несе вiдповiдальнiсть за: 

вибiр належних принципiв бухгалтерського облiку та їх послiдовне застосування; 

застосування обґрунтованих оцiнок i допущень; 

дотримання вимог МСФЗ i розкриття всiх суттєвих вiдхилень в Примiтках до фiнансової звiтностi; 

пiдготовку фiнансової звiтностi, виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою 

дiяльнiсть в осяжному майбутньому; 

облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх вiдносин i операцiй мiж пов'язаними сторонами; 

облiк i розкриття у фiнансовiй звiтностi всiх подiй пiсля дати балансу, якi вимагають коригування 

або розкриття;  

Керiвництво Товариства також несе вiдповiдальнiсть за: 

розробку, впровадження i забезпечення функцiонування ефективної i надiйної системи 

внутрiшнього контролю у Товариствi; 

пiдтримку системи бухгалтерського облiку, що дозволяє у будь-який момент пiдготувати з 

достатнiм ступенем точностi iнформацiю про фiнансовий стан Товариства i забезпечити 

вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ; 

вживання заходiв, в межах своєї компетенцiї, для збереження активiв Товариства; 

запобiгання i виявлення фактiв шахрайства i iнших зловживань. 

6.2. Загальнi положення  

Фiнансова звiтнiсть Товариства є фiнансовою звiтнiстю загального призначення, яка сформована 

для задоволення iнформацiйних потреб широкого кола користувачiв при прийняттi ними 

економiчних рiшень.  

Концептуальною основою даної фiнансової звiтностi є облiковi полiтики та принципи, що 

базуються на вимогах МСФЗ, Мiжнародних стандартах бухгалтерського облiку (МСБО) та 

Тлумаченнях (КТМФЗ, ПКТ), якi виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку 

(РМСБО), в редакцiї, чиннiй на 01 сiчня 2017 року (в т.ч. по яких дозволено дострокове 

застосування та щодо яких Товариством прийнято вiдповiдне рiшення), що офiцiйно оприлюдненi 

на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.  

Товариство веде облiковi записи у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства України.  

Фiнансова звiтнiсть Пiдготовлена Товариством на пiдставi послiдовного дотримання Положення 



про облiкову полiтику Товариства (далi по тексту – Облiкова полiтика), чiтко та без будь-яких 

застережень вiдповiдає всiм вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, станом 

на 01 сiчня 2017 року (ефективна дата та дата можливого дострокового застосування). При 

складаннi фiнансової звiтностi за МСФЗ в 2017 р.  

Товариство дотримувалося принципiв складання фiнансової звiтностi, викладених у 

Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi за МСФЗ та основних принципiв, 

передбачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi», а 

саме: 

методу нарахування (результати операцiй та iнших подiй визнаються, коли вони здiйснюються, а 

не коли отриманi або сплаченi грошовi кошти, i вiдображаються в фiнансовiй звiтностi того 

перiоду, до якого вони вiдносяться);  

безперервностi дiяльностi (фiнансова звiтнiсть складається на основi припущення, що 

пiдприємство є безперервно дiючим та залишається дiючим в осяжному майбутньому); 

зрозумiлостi - iнформацiя, що подається у фiнансових звiтах, вважається зрозумiлою, якщо вона є 

вичерпною для користувачiв, якi мають вiдповiднi знання з бiзнесу, економiчної дiяльностi та 

бухгалтерського облiку; 

доречностi (суттєвостi) - доречнiсть iнформацiї, яка впливає на прийняття економiчних рiшень 

користувачiв, дає змогу оцiнити ними подiї чи скоригувати їх оцiнки, зробленi в минулому; 

достовiрностi (правдивiсть подання, превалювання сутностi над формою, нейтральнiсть, повнота) 

- iнформацiя є достовiрною, коли вона вiльна вiд суттєвих помилок, упередженостi та вiдображає 

дiйсний стан справ; 

зiставностi – тобто, можливiсть порiвнювати фiнансовi звiти за рiзнi перiоди для того, щоб 

визначати тенденцiї змiн у фiнансовому станi та результатах дiяльностi Товариства. Передумовою 

порiвнянностi є наведення вiдповiдної iнформацiї попереднього перiоду та розкриття iнформацiї 

про Облiкову полiтику i її змiни; 

окремого вiдображення активiв та зобов’язань – всi рахунки, за якими вiдображаються активи та 

зобов’язання, оцiнюються окремо i вiдображаються у розгорнутому виглядi. Усi рахунки у 

фiнансових звiтах є активними чи пасивними, за виключенням транзитних чи технiчних рахункiв. 

При формуваннi звiтностi враховується iнформацiя, яка буде впливати на прийняття рiшень 

користувачами (доречнiсть), а також вагомiсть цiєї iнформацiї (суттєвiсть). Кiлькiсний вираз 

суттєвостi визначається за допомогою порогу суттєвостi. Порiг суттєвостi – абсолютна або 

вiдносна величина, яка є кiлькiсною ознакою суттєвостi облiкової iнформацiї. Товариством 

встановлено наступний порiг суттєвостi для окремих об’єктiв облiку: 

ОПЕРАЦIЇ, ОБ’ЄКТИ ОБЛIКУ I СТАТТI ЗВIТНОСТI, ЗА ЯКИМИ ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ПОРIГ 

СУТТЕВОСТI РОЗМIР ПОРОГУ СУТТЕВОСТI БАЗА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОРОГУ 

СУТТЕВОСТI 

Вiдхилення залишкової вартостi необоротних активiв вiд їх справедливої вартостi 20 % 

Справедлива вартiсть активу (об’єктiв обмiну) 

Визначення подiбностi активiв 10 %  

Звiтний сегмент 10 % Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 

Строк оренди для визнання оренди фiнансовою 75 % Строк корисного використання об’єкту 

оренди 

Критерiй розмежування iнвестицiйної та операцiйної нерухомостi > 50% Площа, що 

використовується як iнвестицiйна нерухомiсть 

Розкриття iнформацiї про операцiї з виправлення помилок шляхом представлення в Звiтi про 

власний капiтал 2 % Сума чистого доходу вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) за 

звiтний перiод 

або (досягнення найбiльшого з показникiв) 

5 % Питома вага помилки у вiдповiднiй Статтi Звiту про фiнансовий стан (Баланс) 

Суттєва рiзниця (проходження SPPI тесту при модифiкацiї) > 10% Рiзниця мiж недисконтованими 

грошовими потоками по договору та по «контрольному» активу 

Значна модифiкацiя iснуючих умов для визнання припинення фiнансового зобов’язання > 10% 

Перевищення теперiшньої вартостi потокiв за новими умовами над теперiшньою вартiстю решти 



потокiв за первiсними умовами  

Дисконтування поточної заборгованостi > 10% Рiзниця мiж номiнальною та дисконтованою 

сумою боргу 

Висока ймовiрнiсть для визнання забезпечення > 50% Ймовiрнiсть вiдтоку ресурсiв 

Суттєвий вплив > 20% Це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та 

операцiйної полiтики об’єкта iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль таких полiтик.  

Значний страховий ризик > 10% Перевищення потенцiйного зобов’язання по виплатi 

вiдшкодування у разi настання страхового випадку над сумою виплат в разi ненастання страхового 

випадку 

Стаття фiнансової звiтностi за встановленими формами фiнансової звiтностi 1000,00 грн. 

Абсолютна сума 

МСФЗ пiдкреслюють важливiсть окремого представлення активiв i зобов’язань, доходiв i витрат. 

Це пов’язано з тим, що згортання у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) або у Звiтi про сукупний 

дохiд (Звiт про фiнансовi результати), за винятком випадкiв, коли згортання вiдображає сутнiсть 

операцiї чи iншої подiї, зменшує спроможнiсть користувачiв розумiти операцiї, iншi подiї та 

умови, що склалися, й оцiнювати майбутнi грошовi потоки суб’єкта господарювання. При цьому 

оцiнка активiв за вирахуванням оцiнки резервiв не розглядається як згортання.  

Товариство використовує форми звiтностi, затвердженi Наказом Мiнiстерства Фiнансiв України № 

73 вiд 07.02.2013. Данi форми враховують мiнiмальний перелiк статей, якi повиннi бути податi в 

фiнансових звiтах згiдно положень МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi». Фiнансова звiтнiсть 

також вiдповiдає вимогам нормативних актiв Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне 

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi чиннi на дату складання фiнансової звiтностi.  

Дана фiнансова звiтнiсть включає :  

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2017. 

Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) станом на 31.12.2017.  

Звiт про власний капiтал станом на 31.12.2016. 

Звiт про власний капiтал станом на 31.12.2017. 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) станом на 31.12.2017. 

Примiтки до фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017, що включають стислий опис суттєвих 

облiкових полiтик та iншу пояснювальну iнформацiю. 

6.3. Функцiональна валюта й валюта представлення, ступiнь округлення  

У процесi пiдготовки фiнансової звiтностi згiдно МСФЗ видiляється два види валют, що 

використовуються: 

функцiональна валюта - основна валюта економiчного середовища, в якому Товариство здiйснює 

свою дiяльнiсть. Ця валюта значно впливає на визначення вартостi товарiв i послуг i може 

вiдрiзнятися вiд валюти контрактiв. Товариство веде бухгалтерський облiк у функцiональнiй 

валютi. 

валюта подання - валюта, у якiй складається фiнансова звiтнiсть. 

Для Товариства функцiональною валютою є грошова одиниця України – гривня (UAH). 

Валютою подання звiтностi є грошова одиниця України - гривня (UAH). 

Операцiї у валютах, якi вiдрiзняються вiд функцiональної валюти Товариства, вважаються 

операцiями в iноземних валютах.  

Усi данi фiнансової звiтностi представленi в тисячах українських гривень округлених до цiлого.  

6.4. Рiшення про затвердження фiнансової звiтностi до випуску 

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску Головою Правлiння та Головним 

бухгалтером Товариства 09 лютого 2018 року.  

6.5. Звiтний перiод фiнансової звiтностi  

Звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2017 року за звiтний перiод - календарний рiк: з 01 сiчня 

2017 р. до 31 грудня 2017 р.  

Iнформацiя, що розкривається в фiнансовiй звiтностi, є зiставною, а саме: фiнансова iнформацiя 

розкривається за звiтний перiод i аналогiчний перiод попереднього року.  

6.6. Безперервнiсть дiяльностi Товариства  

Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена виходячи з припущення, що Товариство є органiзацiєю, 



здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi у найближчому майбутньому, що 

передбачає реалiзацiю активiв та виконання зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. Керiвництво 

та акцiонери мають намiр i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Товариства в Українi. 

Таким чином, фiнансова звiтнiсть Товариства не включає жодних коригувань сум активiв, якi були 

б необхiдними у випадку неможливостi продовжити подальше здiйснення фiнансово-

господарської дiяльностi у вiдповiдностi з принципом безперервностi дiяльностi. Невизначеностi, 

якi можуть спричинити значний сумнiв щодо здатностi Товариства продовжувати дiяльнiсть на 

безперервнiй основi, вiдсутнi. Ця звiтнiсть вiдображає поточну оцiнку Керiвництва можливого 

впливу економiчних умов на його операцiї та фiнансове положення. Майбутнi умови можуть 

вiдрiзнятися вiд поточних оцiнок. Дана фiнансова звiтнiсть не включає нiяких коригувань, якi 

могли б мати мiсце як результат такої невизначеностi. Станом на 31 грудня 2017 р. Керiвництву не 

вiдомо про суттєвi невизначеностi, пов’язанi з подiями чи умовами, що можуть призвести до 

лiквiдацiї Товариства. 

Продовження тексту приміток 

VII. Суттєвi положення Облiкової полiтики 

7.1. Перехiд на новi та переглянутi стандарти  

Вплив на фiнансову звiтнiсть прийнятих стандартiв 

Товариство вперше застосувало деякi поправки до чинних стандартiв, якi вступають в силу для 

рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2017 року або пiсля цiєї дати. Товариство не 

застосовувало опублiкованi достроково стандарти, роз’яснення або поправки, якi були випущенi, 

але не вступили в силу. Хоча поправки i застосовувалися в 2017 роцi, вони не мали iстотного 

впливу на рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства. Характер i вплив цих змiн розглядаються нижче. 

Поправки до МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв»: 

Вносяться доповнення МСБО 7 щодо розкриття iнформацiї про зобов’язання, обумовленi 

фiнансовою дiяльнiстю. Цi змiни застосовуються для рiчних перiодiв, що починаються 1 сiчня 

2017 року або пiсля цiєї дати, при цьому було традицiйно дозволено дострокове застосування.  

Тепер в звiтi необхiдно вказувати:  

змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi;  

змiни в результатi отримання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та iншими 

бiзнесами;  

впливу змiн курсiв валют; 

змiни у справедливiй вартостi; 

iншi змiни.  

Поправки стосуються тих зобов’язань, грошовi потоки за якими класифiкованi в Звiтi про рух 

грошових коштiв (за прямим методом) як потоки вiд фiнансової дiяльностi. Вимоги про розкриття 

застосовуються також i щодо змiн у фiнансових активах (наприклад, активах, якi хеджують 

зобов’язання, обумовленi фiнансовою дiяльнiстю) в разi, якщо мали мiсце або майбутнi грошовi 

потоки за такими фiнансовими активами будуть включенi до складу грошових потокiв вiд 

фiнансової дiяльностi. Мета внесених в МСФЗ 7 змiн - полiпшити якiсть iнформацiї, що 

представляється для iнвесторiв. Один iз способiв виконання вимоги до розкриття iнформацiї 

полягає в поданнi звiрки мiж залишками зобов’язань, обумовлених фiнансовою дiяльнiстю, на 

початок i кiнець перiоду, що розкриваються в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), включаючи їх 

змiни. Хоча цей спосiб i рекомендований стандартом, вiн може бути замiнений iншим, бiльш 

вiдповiдним, з позицiї, що звiтує. Головне, щоб користувачi фiнансової звiтностi могли зв’язати 

статтi, включенi в звiрку, зi Звiтом про фiнансовий стан (Баланс) i Звiтом про рух грошових коштiв 

(за прямим методом). Важливо показати змiни в зобов’язаннях, обумовлених фiнансовою 

дiяльнiстю, окремо вiд змiн в iншi активи i зобов’язання. Ретроспективно вимога не 

застосовується i за порiвняльний перiод iнформацiя не приводиться. Данi поправки не мають 

впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.  

Поправки до МСФЗ 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв щодо нереалiзованих 

збиткiв»: 

Комiтет МСФО запропонував поправки до МСФЗ 12, якi роз’яснюють наступнi питання:  



нереалiзованi збитки за борговими iнструментами, якi оцiненi за справедливою вартiстю у 

вiдповiдностi до МСФЗ та якi оцiненi за собiвартiстю з метою оподаткування, призводять до 

тимчасової рiзницi, що пiдлягає вирахуванню, незалежно вiд того, чи очiкує утримувач боргового 

iнструмента компенсацiї його балансової вартостi шляхом продажу або використання; 

оцiнка ймовiрного майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежується балансовою вартiстю 

активу; 

в оцiнку майбутнього оподатковуваного прибутку не включається вiдновлення тимчасових 

рiзниць, що пiдлягають вирахуванню. 

Стандарт доповнений iлюстрацiєю того, як в результатi зниження справедливої вартостi 

фiнансового iнструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає вiд’ємна податкова 

рiзниця. Адже при продажу або погашеннi такого активу органiзацiя отримає вирахування для 

цiлей оподаткування в розмiрi номiнальної (а не справедливої) вартостi активу i тим самим зможе 

реалiзувати вiдстрочений податковий актив. Однак слiд враховувати обмеження мiсцевого 

податкового законодавства, а саме:  

чи можна повнiстю зарахувати збиток проти оподатковуваного прибутку за такими операцiями;  

чи є обмеження по залiку збиткiв за видами доходiв.  

При наявностi зазначених вище обмежень їх слiд мати на увазi при оцiнцi тимчасової податкової 

рiзницi. Потрiбно оцiнити, наскiльки ймовiрним є те, що актив буде реалiзований (використаний) 

за цiною, що перевищує його балансову оцiнку. Наприклад, органiзацiя планує тримати 

фiнансовий актив до його повного погашення та отримати належнi за нього грошовi потоки. В 

цьому випадку тимчасова рiзниця зараховується. Якщо ж актив планується продати на ринку з 

урахуванням знецiнення i прийняти збиток за первiсним придбання неможливо, то вiд’ємна 

рiзниця не визнається. Нова редакцiя МСФЗ 12 вимагає врахувати ймовiрнiсть отримання 

достатнього оподатковуваного прибутку, що стосується того ж самого податкового органу та тiєї 

ж самої органiзацiї, проти яких можна визнавати тимчасовi рiзницi. Це важливий аспект при 

складаннi консолiдованої звiтностi групи. Змiни обов’язковi до застосування з 2017 року i можуть 

застосовуватися ретроспективно вiдповiдно до МСФЗ 8 «Облiкова полiтика, змiни в облiкових 

оцiнках та помилки». Товариство вважає, що застосування даних поправок не зробить iстотного 

впливу на фiнансову звiтнiсть. 

Стандарти, якi були випущенi, але ще не вступили в силу 

Нижче представленi стандарти та iнтерпретацiї, якi були випущенi, але ще не набрали чинностi на 

дату складання фiнансової звiтностi Товариства. Товариство планує застосовувати цi стандарти 

пiсля набрання їх чинностi.  

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з клiєнтами»: 

Опублiкований у травнi 2014 року, запроваджує нову п’ятисходинкову модель, яка застосовується 

до виручки за договорами з клiєнтами. Виручка за договорами оренди, договорами страхування, а 

також виручка, що виникає стосовно фiнансових iнструментiв та iнших договiрних прав та 

зобов’язань, якi вiдносяться до сфер застосування МСФЗ 17 «Оренда», МСФЗ 4 «Договори 

страхування» i МСФЗ 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (або, у випадку 

дострокового застосування, МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти») вiдповiдно, не входить до сфери 

застосування МСФЗ 15 та регулюється вiдповiдними стандартами. Виручка згiдно з МСФЗ 15 

визнається в сумi, що вiдображає винагороду, яку компанiя очiкує отримати в обмiн на передачу 

товарiв або послуг клiєнту. Принципи МСФЗ 15 забезпечують бiльш структурований пiдхiд до 

оцiнки й визнання виручки. Новий стандарт застосовується до всiх компанiй та замiнить усi 

поточнi вимоги МСФЗ з визнання виручки. Повне чи модифiковане ретроспективне застосування 

вимагається для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року або пiсля цiєї дати. 

Дозволяється дострокове застосування. Товариство планує застосувати даний стандарт на дату 

набрання чинностi до облiку виручки вiд надання iнших послуг, крiм страхових, i не очiкує 

значного впливу на фiнансову звiтнiсть. 

МСФЗ 16 «Оренда»: 

У сiчнi 2016 року Рада з МСФЗ опублiкувала новий стандарт МСФЗ 16, який регулює облiк 

договорiв оренди. Для орендодавцiв порядок облiку договорiв оренди за новим стандартом iстотно 

не змiниться. Однак для орендарiв вводиться вимога визнавати бiльшiсть договорiв оренди 



шляхом вiдображення на балансi зобов’язань з оренди та вiдповiдних їм активiв в формi права 

користування. Орендарi повиннi використовувати єдину модель для всiх визнаних договорiв 

оренди, але мають можливiсть не визнавати короткострокову оренду i оренду, в якiй базовий 

актив має низьку вартiсть. Порядок визнання прибутку або збитку за всiма визнаними договорами 

оренди в цiлому вiдповiдає поточному порядку визнання фiнансової оренди, при цьому вiдсотковi 

i амортизацiйнi витрати повиннi будуть визнаватися окремо в Звiт про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати). МСФЗ 16 набуває чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 

сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати. Допускається застосування до цiєї дати за умови, що з тiєї ж 

дати компанiя почне застосовувати новий стандарт з облiку виручки МСФЗ 15. Товариство не 

планує застосовувати МСФЗ 16 достроково i в даний час оцiнює вплив даного стандарту. 

МСФЗ 17 «Договори страхування»: 

18 травня 2017 року Рада МСФЗ опублiкувала новий стандарт, який присвячений облiку договорiв 

страхування, — МСФЗ 17 «Договори страхування». Початок обов’язкового застосування в 

фiнансовiй звiтностi з 01 сiчня 2021 року або пiсля цiєї дати. Дострокове застосування цього 

стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рiвнi умови страховикiв, якi звiтують за МСФЗ, 

що надасть можливiсть користувачам оцiнити фiнансову стiйкiсть страховикiв. Товариство не 

планує застосовувати МСФЗ 17 достроково i в даний час оцiнює вплив даного стандарту. 

Поправки до МСФЗ 2 «Класифiкацiя та оцiнка платежiв на основi акцiй»:  

20 червня 2016 р. Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ 2, якi стосуються класифiкацiї та 

оцiнки операцiй з виплат на основi акцiй. Поправки покликанi усунути розбiжностi в практицi 

застосування стандарту, але розглядають обмежене коло питань, що стосуються тiльки 

класифiкацiї та оцiнки. У поправках уточнюються вимоги за трьома основними областям: 

• вплив умов переходу прав на оцiнку операцiй з виплат на основi акцiй з розрахунками 

грошовими коштами; 

• класифiкацiя операцiї з виплати на основi акцiй, умови якої дозволяють компанiї утримати 

частину дольових iнструментiв, що пiдлягають передачi спiвробiтнику, для виконання обов’язку зi 

сплати вiдповiдного податку за цього спiвробiтника; 

• порядок облiку у випадках, коли модифiкацiя умов операцiї з виплати на основi акцiй вимагає її 

рекласифiкацiї з категорiї операцiй з розрахунками грошовими коштами в категорiю операцiй з 

розрахунками дольовими iнструментами. 

Данi поправки вступають в силу для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 1 сiчня 2018 року 

або пiсля цiєї дати. Застосування поправок не вимагає вiд компанiй перерахунку даних за 

попереднi перiоди; ретроспективне застосування дозволяється за умови, що компанiя прийме 

рiшення застосовувати всi три поправки вiдразу i виконає деякi iншi критерiї. Також дозволяється 

дострокове застосування. Очiкується, що цi поправки не зроблять будь-якого впливу на фiнансову 

звiтнiсть Товариства. 

Поправки до МСФЗ 4 «Страховi контракти» – Застосування МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» 

одночасно з МСФЗ 4: 

Поправки покликанi усунути проблеми, що виникають у зв’язку iз застосуванням нового 

стандарту за фiнансовими iнструментами МСФЗ 9 до того моменту, як компанiї почнуть 

застосовувати новий стандарт з облiку договорiв страхування, який зараз розробляється Радою з 

МСФЗ замiсть МСФЗ 4. Згiдно з поправками, компанiї, якi укладають договори страхування, 

можуть вибрати один з двох варiантiв: тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 або 

використання методу накладення. Тимчасове звiльнення вiд застосування МСФЗ 9 можуть 

використовувати компанiї, дiяльнiсть яких пов’язана переважно зi страхуванням. Такi компанiї 

зможуть продовжити застосовувати МСФЗ «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка», 

вiдклавши застосування МСФЗ 9 до 1 сiчня 2021 року, але не пiзнiше цього термiну. 

Компенсуючий пiдхiд передбачає обов’язкову корекцiю прибутку або збитку, щоб виключити їх 

додаткову волатильнiсть, яка може виникнути при одночасному застосуваннi МСФЗ 9 i МСФЗ 4. 

Тимчасове звiльнення дозволяється вперше застосувати в тi перiоди, починаючи з 1 сiчня 2018 

року або пiсля цiєї дати. Компенсуючий пiдхiд може бути обраний компанiєю при першому 

застосуваннi МСФЗ 9 i повинен застосовуватися ретроспективно щодо фiнансових активiв, якi 

вiднесенi до певної категорiї при переходi на МСФЗ 9. Цi поправки не зроблять будь-якого впливу 



на фiнансову звiтнiсть Товариства, оскiльки Товариство достроково застосовує МСФЗ 9 згiдно 

прийнятого рiшення. 

КТМФЗ 22 – Операцiї в iноземнiй валютi та передоплата вiдшкодування: 

Роз’яснення врегулює питання про визначення дати операцiї з метою визначення валютного курсу, 

використовується при початковому визнаннi вiдповiдного активу, витрат або доходу (або їх 

частини) при припиненнi визнання немонетарного активу або немонетарного зобов’язання, що 

виникли внаслiдок попередньої оплати в iноземнiй валютi. Вiдповiдно до МСФЗ 21, дата операцiї 

для мети визначення валютного курсу, що використовується при початковому визнаннi 

вiдповiдного активу, витрат або доходу (або їх частини), ? це дата, на яку органiзацiя спочатку 

приймає до облiку немонетарний актив або немонетарне зобов’язання, що виникають у результатi 

передоплати вiдшкодування в iноземнiй валютi. У випадку декiлькох платежiв або надходжень, 

здiйснених на умовах передоплати, органiзацiї необхiдно визначити кожну дату платежу або 

надходження, якi здiйсненi на умовах передоплати. Iншими словами, вiдповiднi доходи, витрати 

або активи не повиннi переоцiнюватися вiдповiдно до змiн валютних курсiв, що вiдбуваються в 

перiод мiж датою первiсного визнання отриманої наперед компенсацiї i датою визнання операцiї, 

до якої вiдноситься така компенсацiя. КТМФЗ 22 застосовується тiльки у випадках, коли 

органiзацiя визнає немонетарний актив або немонетарне зобов’язання, що виникли в результатi 

передоплати. КТМФЗ 22 не мiстить практичного керiвництва для визначення об’єкта облiку в 

якостi монетарного або немонетарного. У загальному випадку платiж або надходження 

вiдшкодування, здiйсненi на умовах передоплати, призводять до визнання немонетарного активу 

або немонетарного зобов’язання, однак вони можуть також призводити до виникнення 

монетарного активу або зобов’язання. Органiзацiї може знадобиться застосування професiйного 

судження при визначеннi того, чи є конкретний об’єкт облiку монетарним чи немонетарним. 

КТМФЗ 22 застосовується до звiтних перiодiв, якi починаються 1 сiчня 2018 року, при цьому 

допускається дострокове застосування. Товариство оцiнює потенцiйний вплив поправки на 

фiнансову звiтнiсть. 

Переведення до складу або зi складу iнвестицiйної нерухомостi – Поправки до МСФЗ 40: 

Поправки уточнюють вимоги щодо переведення до складу/зi складу iнвестицiйної нерухомостi в 

частинi об’єктiв незавершеного будiвництва. До виходу поправок, МСФЗ 40 не було окремого 

керiвництва щодо переведення до складу/зi складу iнвестицiйної нерухомостi стосовно до об’єктiв 

незавершеного будiвництва. Поправка уточнює, що не було намiру заборонити переведення до 

складу iнвестицiйної нерухомостi об’єктiв iнвестицiйної нерухомостi, якi перебувають у процесi 

будiвництва чи розвитку i класифiкуються як запаси, у разi очевидної змiни характеру 

використання. МСФЗ 40 був доповнений для пiдкрiплення порядку застосування принципiв 

переведення до складу/зi складу iнвестицiйної нерухомостi вiдповiдно до МСФЗ 40 з уточненням, 

що переведення до складу/зi складу iнвестицiйної нерухомостi може бути здiйснене лише в разi 

змiни характеру використання нерухомостi; i така змiна характеру використання буде вимагати 

оцiнки можливостi класифiкацiї нерухомостi як iнвестицiйної. Така змiна характеру використання 

повинна бути пiдтверджена фактами. На даний час Товариство вивчає положення цих стандартiв, 

їх вплив на фiнансову звiтнiсть Товариства та строки їх застосування. 

МСФЗ 10 МСБО 28 Продаж чи розподiл активiв мiж iнвестором та його асоцiйованими 

пiдприємствами чи пiдприємствами спiльної дiяльностi:  

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ 10 та МСБО 28, в частинi облiку втрати контролю 

над дочiрньою компанiєю, яка продається асоцiйованому пiдприємству або спiльному 

пiдприємству або вноситься в них. Поправки роз’яснюють, що прибуток або збиток, якi 

виникають в результатi продажу або внеску активiв, що представляють собою бiзнес згiдно з 

визначенням в МСФЗ 3, в угодi мiж iнвестором i його асоцiйованою органiзацiєю або спiльним 

пiдприємством, визнаються в повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в 

результатi продажу або внеску активiв, якi не являють собою окремий бiзнес, визнаються тiльки в 

межах часток участi в асоцiйованих або спiльних пiдприємствах, що наявнi у iнвесторiв за межами 

даної органiзацiї. У груднi 2015 року Рада з МСФЗ прийняла рiшення вiдкласти вступ в силу 

поправок на невизначений термiн. При цьому допускається дострокове застосування. На сьогоднi 

дата застосування ще не визначена. Товариство вивчає положення цих стандартiв, їх вплив на 



фiнансову звiтнiсть Товариства та строки їх застосування. 

Iнтерпретацiя КТМФЗ 23 «Невизначенiсть щодо податкових витрат» 

У тлумаченнi розглядається визначення оподатковуваного прибутку (податкових витрат), 

податкових баз, невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг та 

податкових ставок, коли iснує невизначенiсть стосовно податкового режиму згiдно з МСБО 12. 

Зокрема, розглядається: 

• чи слiд розглядати податковi процедури колективно; 

• припущення щодо перевiрок податкових органiв; 

• визначення оподатковуваного прибутку (податкових витрат), бази оподаткування, 

невикористаних податкових збиткiв, невикористаних податкових пiльг та податкових ставок; 

• вплив змiн у зв’язку iз фактами та обставинами. 

7.2. Вiдповiднiсть Облiкової полiтики 

Облiкова полiтика, застосовувана при пiдготовцi цiєї фiнансової звiтностi в основному вiдповiдає 

облiковiй полiтицi, що застосовувалася при пiдготовцi фiнансової звiтностi за попереднiй звiтний 

перiод. 

7.3. Основа (або основи) оцiнки, застосована при складаннi фiнансової звiтностi  

У цьому звiтi використовуються рiзнi основи оцiнки з рiзним ступенем та в рiзних комбiнацiях. 

Вони включають: 

• Iсторичну собiвартiсть. Активи вiдображаються за сумою сплачених грошових коштiв чи їх 

еквiвалентiв або за справедливою вартiстю компенсацiї на момент їх придбання. Зобов’язання 

вiдображаються за сумою надходжень, отриманих в обмiн на зобов’язання, або, за деяких iнших 

обставин (наприклад, податкiв на прибуток), за сумами грошових коштiв чи їх еквiвалентiв, що, як 

очiкується, будуть сплаченi з метою погашення зобов’язання в ходi звичайної дiяльностi. 

• Поточну собiвартiсть. Активи вiдображаються за сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яка 

була б сплачена в разi придбання такого самого або еквiвалентного активу на поточний момент. 

Зобов’язання вiдображаються за недисконтованою сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, 

яка була б необхiдна для погашення зобов’язання на поточний момент. 

• Вартiсть реалiзацiї (погашення). Активи вiдображаються за сумою грошових коштiв або їх 

еквiвалентiв, яку можна було б отримати на поточний момент шляхом продажу активу в ходi 

звичайної реалiзацiї. Зобов’язання вiдображаються за вартiстю їх погашення, тобто за 

недисконтованою сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, яка, як очiкується, буде сплачена 

для погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. 

• Теперiшню вартiсть. Активи вiдображаються за теперiшньою дисконтованою вартiстю майбутнiх 

чистих надходжень грошових коштiв, що їх, як очiкується, має генерувати стаття пiд час звичайної 

дiяльностi суб’єкта господарювання. Зобов’язання вiдображаються за теперiшньою 

дисконтованою вартiстю майбутнього чистого вибуття грошових коштiв, якi, як очiкується, будуть 

необхiднi для погашення зобов’язань у ходi звичайної дiяльностi. При цьому, Товариство 

застосовує наступну методику вибору ставок дисконтування:  

визначення ставки дисконтування на основi середньозваженої вартостi капiталу WACC; 

розрахунок вбудованої ставки; 

ставка додаткових запозичень 

• Справедливу вартiсть – це цiна, яка була б отримана за продаж активу або сплачена за передачу 

зобов’язання у звичайнiй операцiї на основному (або найсприятливiшому) ринку на дату оцiнки за 

поточних ринкових умов (тобто вихiдна цiна), незалежно вiд того, чи спостерiгається така цiна 

безпосередньо, чи оцiнена за допомогою iншого методу оцiнювання. 

Основною базисної оцiнкою для елементiв фiнансової звiтностi, якщо iнше не передбачено 

окремими МСФЗ, Товариство приймає iсторичну собiвартiсть, яка, як правило, комбiнується з 

iншими основами оцiнки. 

7.4. Iнформацiя про змiни в облiкових полiтиках  

Товариство обирає та застосовує свої облiковi полiтики послiдовно для подiбних операцiї, iнших 

подiї або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорiї статей, 

для яких iншi полiтики можуть бути доречними. Товариство не застосовувало добровiльнi змiни в 

облiкових полiтиках в 2017 роцi порiвняно iз облiковими полiтиками, якi Товариство 



використовувало для складання фiнансової звiтностi за перiод, що закiнчився 31 грудня 2016 року.  

7.5. Елементи фiнансової звiтностi та їх визнання  

Фiнансова звiтнiсть Товариства мiстить структуроване подання фiнансового стану й операцiй, 

здiйснених Товариством, поєднуючи їх у широкi категорiї вiдповiдно до їх економiчних 

характеристик.  

Метою фiнансової звiтностi є надання користувачам для прийняття рiшень повної, правдивої та 

неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух грошових коштiв 

Товариства. 

Визнання є процесом включення до Звiту про фiнансовий стан (Баланс) або до Звiту про сукупний 

дохiд (Звiт про фiнансовi результати) статтi, яка вiдповiдає визначенню елемента та критерiям 

визнання. 

Елементами фiнансової звiтностi є: 

активи - ресурси, контрольованi Товариством, отриманi в результатi подiй минулих перiодiв, вiд 

яких Товариство очiкує отримати економiчнi вигоди в майбутньому. Майбутнi економiчнi вигоди 

- це потенцiал, яким володiє актив, i який призведе, прямо чи опосередковано, до притоку 

грошових коштiв або еквiвалентiв грошових коштiв Товариства; 

зобов’язання - поточна заборгованiсть Товариства, що виникає в результатi подiй минулих 

перiодiв, урегулювання якої призведе до вiдтоку ресурсiв Товариства, що мiстять економiчнi 

вигоди; 

власний капiтал - частка в активах Товариства, що залишається пiсля вирахування всiх 

зобов’язань;  

доходи - збiльшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi:  

• притоку або збiльшення активiв  

або 

• зменшення зобов’язань, якi призводять до збiльшення власного капiталу (крiм зростання 

капiталу за рахунок внескiв власникiв).  

витрати - зменшення економiчних вигод протягом звiтного перiоду, що вiдбувається у формi: 

• вiдтоку або виснаження активiв  

або  

• збiльшення зобов’язань, якi призводять до зменшення власного капiталу (крiм зменшення 

капiталу за рахунок вилучення або розподiлу власниками). 

Стаття, яка вiдповiдає визначенню елемента, визнається у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), 

якщо: 

• є ймовiрнiсть надходження до Товариства або вибуття з нього будь-якої майбутньої економiчної 

вигоди, пов’язаної зi статтею; 

• стаття має собiвартiсть або вартiсть, яку можна достовiрно визначити. 

Стаття, яка вiдповiдає визначенню елемента, визнається у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати), якщо: 

• виникає зростання (зменшення) майбутнiх економiчних вигiд, пов’язаних зi збiльшенням 

(зменшенням) активу або зi зменшенням (збiльшенням) зобов’язання; 

• її можна достовiрно вимiряти. 

Визнання передбачає словесний опис статтi та грошову суму iз включенням цiєї суми до пiдсумкiв 

Звiту про фiнансовий стан (Баланс) або до Звiту про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). Статтi, якi вiдповiдають критерiям визнання, мають вiдображатися у Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс) та у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Невизнання статей, якi вiдповiдають критерiям визнання, не може бути виправлене шляхом 

розкриття застосованих облiкових полiтик або за допомогою примiток чи пояснювального 

матерiалу. 

7.6. Методи подання iнформацiї у фiнансових звiтах  

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) вiдображає згрупованi в певному порядку й узагальненi 

вiдомостi про активи, зобов’язання й власний капiтал Товариства в грошовому вираженнi на 

звiтну дату. 



Товариство подає короткостроковi (поточнi) i довгостроковi (непоточнi) активи, i короткостроковi 

(поточнi) й довгостроковi (непоточнi) зобов’язання, як окремi роздiли безпосередньо в Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс). В серединi данi роздiли групуються за збiльшенням лiквiдностi 

(скороченням термiну вимоги оплати). 

Актив класифiкується як короткостроковий (поточний), коли вiн задовольняє будь-якому з 

наступних критерiїв: 

його передбачається реалiзувати або вiн призначений для цiлей перепродажу або споживання у 

звичайних умовах операцiйного циклу Товариства; 

вiн призначений, головним чином, для цiлей перепродажу; 

його передбачається реалiзувати протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати; 

актив є грошовими коштами або еквiвалентами грошових коштiв, крiм випадкiв, коли його 

заборонено обмiнювати або використовувати для погашення будь-яких зобов’язань протягом, 

щонайменше, 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати. 

Всi iншi активи повиннi класифiкуватися як довгостроковi, в тому числi, вiдстроченi податковi 

активи.  

Зобов’язання класифiкується як короткострокове (поточне), коли воно задовольняє будь-якому з 

наступних критерiїв: 

його передбачається погасити у звичайних умовах операцiйного циклу Товариства; 

воно призначено головним чином для цiлей перепродажу; 

воно пiдлягає погашенню протягом 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати; 

в Товариства немає безумовного права вiдкласти погашення вiдповiдного зобов’язання протягом, 

як мiнiмум, 12 мiсяцiв пiсля звiтної дати.  

Всi iншi зобов’язання класифiкуються як довгостроковi, в тому числi, вiдкладенi податковi 

зобов’язання.  

Тривалiсть операцiйного циклу становить 12 мiсяцiв. 

Звiт про фiнансовий стан (Баланс) вiдображає фiнансовий стан Товариства на кiнець звiтного 

перiоду (в т.ч. промiжного). 

Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) 

Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) вiдображає доходи й витрати, а також 

результат фiнансово-господарської дiяльностi Товариства у звiтному перiодi та iншi змiни у 

чистих активах Товариства, за виключенням тих змiн, якi є результатом операцiй з власниками та 

якi спричинили змiни власного капiталу Товариства. 

Всi доходи i витрати, визнанi у звiтному перiодi, в обов’язковому порядку включаються у Звiт про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), якщо iнше не передбачено МСФЗ. 

Товариство подає Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) як один комбiнований 

Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), який включає iнформацiю про доходи i 

витрати та iнформацiю про iнший сукупний дохiд.  

Товариство подає аналiз витрат, визнаних у доходах та витратах (перша частина) iз застосуванням 

класифiкацiї, яка базується на функцiї витрат, з розкриттям додаткової iнформацiї про характер 

витрат. 

Звiт про власний капiтал 

Звiт про власний капiтал вiдображає збiльшення або зменшення чистих активiв або змiни їх стану 

протягом звiтного перiоду. 

Для кожного компоненту власного капiталу розкривається вплив ретроспективного застосування 

чи перерахункiв внаслiдок змiни Облiкової полiтики, вiдповiдно до МСФЗ 8 «Облiковi полiтики, 

змiни в облiкових оцiнках та помилки» за умови, що такi коригування практично можуть бути 

виконанi, за винятком випадкiв, коли перехiднi положення МСФЗ вимагають iншого. 

Компоненти капiталу включають кожен клас власного капiталу, накопиченi залишки по кожному 

класу iншого сукупного доходу та нерозподiлений прибуток.  

Для кожного компоненту власного капiталу вiдображається звiрка сум на початок та кiнець 

звiтного перiоду, при цьому розкриваються окремо змiни, пов’язанi з:  

прибутком чи збитком; 

кожною статтею iншого сукупного доходу; 



операцiями з власниками, подаючи окремо внески до капiталу та вилучення iз капiталу, вiдповiдно 

до можливостей власникiв; 

змiнами в частках власникiв, якi не призвели до втрати контролю. 

У Звiтi про власний капiтал вiдображається сума оголошених дивiдендiв на користь власникiв.  

Товариство вiдповiдно до законодавства розраховує резерв коливань збитковостi та резерв 

катастроф та вiдображає дану iнформацiю у складi iнших резервiв (Стаття «Iншi резерви» у Звiтi 

про власний капiтал) як розподiл нерозподiленого прибутку. 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) вiдображає потоки коштiв за звiтний перiод, 

класифiкуючи їх за наступними видами дiяльностi: операцiйна, iнвестицiйна та фiнансова. 

Враховуючи положення МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» Товариство обрало прямий 

метод для подання представлення iнформацiї про рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi 

з формуванням даних з облiкових регiстрiв, при якому розкривається iнформацiя про основнi види 

валових грошових надходжень i платежiв. Цей метод забезпечує iнформацiю, необхiдну для 

оцiнки майбутнiх потокiв грошових коштiв. 

Товариство класифiкує:  

отриманi вiдсотки за: залишком коштiв на рахунку, депозитами до запитання, строковими 

депозитами, не оформленими у виглядi цiнних паперiв (депозитних сертифiкатiв) та якi будуть 

погашенi на протязi 3 мiсяцiв, як грошовий потiк вiд операцiйної дiяльностi; 

отриманi вiдсотки по фiнансових iнструментах й дивiденди як грошовий потiк вiд iнвестицiйної 

дiяльностi; 

сплаченi вiдсотки й дивiденди акцiонерам як грошовi потоки вiд фiнансової дiяльностi. 

Грошовi потоки, що виникають вiд податкiв на прибуток/дохiд, розкриваються окремо i 

класифiкуються як грошовi потоки вiд операцiйної дiяльностi, якщо їх неможливо конкретно 

ототожнити з фiнансовою або iнвестицiйною дiяльнiстю. У випадках, коли це можливо, 

Товариство розподiляє грошовi потоки з податку на прибуток/дохiд на операцiйну, фiнансову або 

iнвестицiйну дiяльнiсть. 

Товариство вiдображає на нетто-основi в звiтностi грошовi потоки, що виникають вiд таких видiв 

операцiйної, iнвестицiйної або фiнансової дiяльностi:  

надходження i виплати грошових коштiв за дорученням, коли грошовi потоки вiдображають 

дiяльнiсть довiрителя, а не дiяльнiсть Товариства;  

та надходження i виплати грошових коштiв за статтями, згiдно з якими оборот є швидким, суми 

великими, а строки погашення короткими.  

Грошовi потоки, якi виникають вiд операцiй в iноземнiй валютi, вiдображаються у функцiональнiй 

валютi Товариства iз застосуванням до суми в iноземнiй валютi такого курсу обмiну 

функцiональної валюти на iноземну валюту, який був на дату грошового потоку. Нереалiзованi 

прибутки та збитки, якi виникають вiд змiн валютного курсу, не є грошовими потоками. Проте 

вплив змiн валютного курсу на грошовi кошти та їх еквiваленти, якi утримуються в iноземнiй 

валютi або пiдлягають виплатi в iноземнiй валютi, вiдображається в Звiтi про рух грошових коштiв 

(за прямим методом) з метою узгодження грошових коштiв та їх еквiвалентiв на початку i в кiнцi 

перiоду. Ця сума подається окремо вiд грошових потокiв вiд операцiйної, iнвестицiйної та 

фiнансової дiяльностi i мiстить рiзницi, якщо вони були, коли рух грошових коштiв визначався за 

курсом обмiну валют на кiнець перiоду. 

Операцiї, якi не потребують використання грошових коштiв або їх еквiвалентiв, виключаються зi 

Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом). Такi операцiї розкриваються в iнших 

фiнансових звiтах у спосiб, який надає всю вiдповiдну iнформацiю про вiдповiдну дiяльнiсть 

Товариства. 

 

Примiтки до фiнансової звiтностi 

Примiтки до фiнансової звiтностi: 

надають iнформацiю про концептуальну основу складання фiнансової звiтностi i про застосованi 

облiковi полiтики; 

розкривають iнформацiю, що визначена кожним МСФЗ та окремими Роздiлами Облiкової 



полiтики, щодо розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi про вiдповiднi групи активiв, 

зобов’язань, капiталу, доходiв та витрат, яка не представлена в основних формах фiнансової 

звiтностi; 

забезпечують додаткову iнформацiю, що не представляється безпосередньо в основних формах 

фiнансової звiтностi, але яка необхiдна для розумiння кожного iз цих видiв звiтностi. 

МСФЗ 1 «Подання фiнансової звiтностi» вимагає щоб Примiтки до фiнансової звiтностi, яка 

пiдготовлена вiдповiдно до вимог МСФЗ, мiстили чiтку i беззастережну заяву про таку 

вiдповiднiсть.  

Примiтки до фiнансової звiтностi подаються у впорядкованому виглядi. По кожнiй статтi у Звiтi 

про фiнансовий стан (Баланс), Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiтi про 

власний капiтал й Звiтi про рух грошових коштiв (за прямим методом) робляться перехреснi 

посилання на iнформацiю, що стосується цiєї статтi, в Примiтках до фiнансової звiтностi. 

Примiтки подаються Товариством в наступному порядку, що допомагає користувачам у розумiннi 

фiнансової звiтностi: 

основна iнформацiя про Товариство й економiчне середовище, у якому воно працює; 

суттєвi положення Облiкової полiтики, заява про вiдповiднiсть МСФЗ; 

iнформацiя про застосованi iстотнi облiковi судження, оцiннi значення i допущення; 

розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi; 

декласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю 

попереднього року та виправлення помилок; 

супровiдна iнформацiя до статей основних форм фiнансової звiтностi подається у тому ж порядку, 

у якому будуються вiдповiднi звiти й лiнiйнi статтi в цих звiтах; 

iншi розкриття, у тому числi: 

• умовнi зобов’язання та невизнанi договiрнi зобов’язання; 

• подiї та операцiї пiсля дати складання звiтностi; 

• iншi розкриття нефiнансового характеру. 

Склад i розкриття Примiток до фiнансової звiтностi визначається вимогами кожного окремого 

стандарту, при цьому важливу роль у формуваннi даних вiдiграє Облiкова полiтика, що впливає на 

всi об’єкти облiку.  

7.7. Про облiкову полiтику Компанiї.  

Облiковi полiтики - конкретнi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi 

Товариством при складаннi та поданнi фiнансової звiтностi. Якщо МСФЗ конкретно 

застосовується до операцiї, iншої подiї або умови, Товариство визначає Облiкову полiтику чи 

облiковi полiтики, застосованi до такої статтi, шляхом застосування МСФЗ. МСФЗ наводять 

облiковi полiтики, якi, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка 

мiститиме доречну та достовiрну iнформацiю про операцiї, iншi подiї та умови, до яких вони 

застосовуються.  

Ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансових звiтiв здiйснюється з дотриманням 

принципiв обачностi, повного висвiтлення, послiдовностi, безперервностi, нарахування та 

вiдповiдностi доходiв i витрат, превалювання сутностi над формою, перiодичностi.  

Облiкова полiтика Товариства розроблена вiдповiдно до вимог МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни 

в облiкових оцiнках та помилки» i затверджена Рiшенням Наглядової ради – Протокол № 5-1 вiд 

26.12.2014 р. (дiюча версiя на дату складання фiнансової звiтностi). 

Перед складанням рiчної фiнансової звiтностi була проведена суцiльна рiчна iнвентаризацiя 

активiв i зобов’язань Товариства, що облiковуються на балансi, вiдповiдно до наказу Голови 

Правлiння № 16/1 вiд 27.09.2017р. Результати iнвентаризацiї вiдображенi в балансi Товариства 

станом на 31.12.2017 р. 

7.7.1. Облiковi полiтики щодо операцiй в iноземних валютах  

Господарськi операцiї, проведенi в iноземнiй валютi при первинному визнаннi вiдображаються у 

функцiональнiй валютi за курсом Нацiонального Банку України (НБУ) на дату здiйснення операцiї 

(спот-курс). 

Монетарнi статтi переоцiнюються за поточним обмiнним курсом НБУ на кожну звiтну дату, а 

також на дату кожного часткового чи повного погашення заборгованостi.  



Курсовi ж рiзницi, що при цьому виникають, визнаються як складова доходiв/витрат (Стаття «Iншi 

операцiйнi доходи»/«Iншi операцiйнi витрати» - щодо операцiй, пов’язаних з операцiйною 

дiяльнiстю; Стаття «Iншi доходи»/«Iншi витрати» - щодо операцiй, пов’язаних з iнвестицiйною 

дiяльнiстю; Стаття «Iншi фiнансовi доходи»/«Iншi фiнансовi витрати» - щодо операцiй, пов’язаних 

з фiнансовою дiяльнiстю у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)) того перiоду, 

в якому вони виникли, та вiдображаються на нетто-основi. 

Операцiї з купiвлi-продажу валютних коштiв вiдображаються у Статтi «Iншi операцiйнi 

доходи»/«Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) на 

нетто-основi. 

Немонетарнi статтi не переоцiнюються, їх облiк ведеться за курсом НБУ на дату виникнення такої 

суми. 

7.7.2. Облiковi полiтики щодо операцiй з основними засобами  

Товариство визнає, облiковує та оцiнює основнi засоби вiдповiдно до положень МСБО 16 

«Основнi засоби». 

Основнi засоби - це матерiальнi активи, якi Товариство утримує з метою використання їх у процесi 

надання страхових послуг або для адмiнiстративних цiлей або передачi в оренду iншим особам, 

очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких перевищує 12 мiсяцiв. 

Об’єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, первiсно оцiнюється за його 

собiвартiстю. Собiвартiсть об’єкта основних засобiв – це грошовий еквiвалент цiни на дату 

визнання. 

Клас основних засобiв – це група активiв, однакових за характером i способом використання в 

дiяльностi. Товариство визначило наступнi класи основних засобiв: 

земельнi дiлянки; 

будинки та споруди; 

машини та обладнання; 

транспортнi засоби; 

iнструменти, прилади, iнвентар; 

iншi основнi засоби. 

Одиницею облiку основних засобiв є: 

iнвентарний об’єкт - це: закiнчений пристрiй з усiма пристосуваннями i приладдям до нього; 

конструктивно вiдокремлений предмет, призначений для виконання певних самостiйних функцiй; 

вiдокремлений комплекс конструктивно з’єднаних предметiв однакового або рiзного призначення, 

що мають для їх обслуговування загальнi пристосування, приладдя, керування та єдиний 

фундамент, унаслiдок чого кожен предмет може виконувати свої функцiї, а комплекс – певну 

роботу тiльки в складi комплексу, а не самостiйно; iнший актив, що вiдповiдає визначенню 

основних засобiв, або частина такого активу, що контролюється Товариством; 

субiнвентарний об’єкт – компоненти iнвентарного об’єкту, що мають рiзнi термiни корисного 

використання. 

Пiсля первiсного визнання активом, клас основних засобiв «Земельнi дiлянки» та «Будинки та 

споруди» облiковується Товариством за переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю 

на дату переоцiнки мiнус будь яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi 

збитки вiд зменшення корисностi. Протягом перiоду використання основного засобу Товариство 

здiйснює перенесення частини дооцiнки, що облiковується у капiталi, до нерозподiленого 

прибутку (непокритого збитку). Сума перенесеної дооцiнки визначається як рiзниця мiж 

амортизацiєю, що базується на переоцiненiй балансовiй вартостi активу, та амортизацiєю, що 

базується на первiснiй вартостi активу (Стаття «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» у 

Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). 

При незначнiй змiнi справедливої вартостi вказаних об’єктiв, Товариство проводить переоцiнку 

раз на п’ять рокiв. Проте, якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється 

вiд його балансової вартостi, Товариство проводить переоцiнку до настання вказаного термiну. 

Проведення переоцiнки вказаних класiв основних засобiв здiйснюється iз залученням незалежного 

експерта-оцiнювача.  

Iншi класи основних засобiв, визначенi Товариством, облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-



яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. 

Нарахування амортизацiї по об’єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом 

виходячи з термiну корисного використання кожного об’єкта. Нарахування амортизацiї основних 

засобiв починається з моменту коли цей актив знаходиться у мiсцi та у станi, придатному для його 

використання. Кожну частину об’єкта основних засобiв, собiвартiсть якої є суттєвою стосовно 

загальної собiвартостi об’єкта, Товариство амортизує окремо. Амортизацiя основного засобу 

припиняється на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої основний засiб 

класифiкується як утримуваний для продажу (або включається до лiквiдацiйної групи, яка 

класифiкується як утримувана для продажу) згiдно з МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для 

продажу, та припинена дiяльнiсть», або на дату, з якої припиняється визнання активу. Товариство 

застосовує спрощення практичного характеру в зв’язку з чим нараховує амортизацiю в повнiй сумi 

в першому мiсяцi початку використання об’єкту основних засобiв та взагалi не нараховує в мiсяцi 

припинення визнання чи класифiкацiї як об’єкту, утримуваного для продажу. 

Товариством встановлена лiквiдацiйна вартiсть основних засобiв у розмiрi 0,00 грн., оскiльки вона 

є завжди незначною по вiдношенню до основних засобiв, якi використовуються Товариством, 

внаслiдок цього несуттєвою при обчисленнi сум, що пiдлягають амортизацiї. 

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв встановлюється Товариством, виходячи з очiкуваної 

корисностi активу. Товариством встановленi наступнi мiнiмально допустимi строки корисної 

експлуатацiї основних засобiв: 

Групи основних засобiв Строки корисної експлуатацiї, роки 

Земельнi дiлянки Без визначеного строку 

Капiтальнi витрати на полiпшення земель (не пов’язанi з будiвництвом) 15 

Будинки та споруди 20 

Транспортнi засоби 5 

Машини та обладнання 5 

Iнструменти, прилади та iнвентар 4 

Iншi основнi засоби 12 

Облiк вибуття основних засобiв: 

у разi продажу (безоплатної передачi) – вiдображення здiйснюється на нетто-основi у наступних 

статтях Звiту про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) – «Iншi доходи»/«Iншi витрати». 

Основнi засоби переводяться в групу необоротних активiв, що утримуються для продажу, лише за 

умови виконання умов класифiкацiї таких основних засобiв як утримуваних для продажу. Якщо 

платiж вiдкладають на строк довший, нiж 12 мiсяцiв, рiзниця мiж грошовим еквiвалентом цiни 

(теперiшньою вартiстю) i встановленою сумою винагороди визнається як вiдсотки протягом 

перiоду фiнансування (Стаття «Iншi доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати)); 

у разi лiквiдацiї - балансова вартiсть основного засобу, що лiквiдується за рiшенням Товариства, 

внаслiдок надзвичайних подiй чи крадiжки, псування, знищення, нестачi, вiдображається у Статтi 

«Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Облiк розрахункiв з постачальниками та покупцями основних засобiв, вiдображається 

Товариством у фiнансовiй звiтностi наступним чином: 

Придбання (будiвництва, виготовлення) - у Статтi «Iншi поточнi зобов’язання» - щодо поточної 

компоненти; Стаття «Iншi довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi 

про фiнансовий стан (Баланс)). Сплаченi аванси на кiнець звiтного перiоду (кварталу) 

класифiкуються як активи у стадiї створення та вiдображаються у Статтi «Незавершенi капiтальнi 

iнвестицiї» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Продаж - у Статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» - щодо поточної компоненти; Стаття 

«Довгострокова дебiторська заборгованiсть» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс)). У випадку отримання авансових платежiв – у Статтi «Поточна 

кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами» - щодо поточної компоненти; Стаття «Iншi 

довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс). 

7.7.3. Облiковi полiтики щодо операцiй з нематерiальними активами (крiм гудвiла)  



Облiк нематерiальних активiв здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до положень МСБО 38 

«Нематерiальнi активи». 

Нематерiальними активами визнаються контрольованi Товариством немонетарнi активи, якi не 

мають матерiальної форми, можуть бути iдентифiкованi окремо вiд Товариства i 

використовуються Товариством протягом перiоду бiльше 12 мiсяцiв для надання страхових 

послуг, в адмiнiстративних цiлях або передачi в оренду iншим особам. 

Одиницею облiку є окремий об’єкт нематерiальних активiв. 

Товариство класифiкує нематерiальнi активи за наступними групами: 

право на використання комп’ютерних програм; 

право на здiйснення дiяльностi. 

Програмне забезпечення, яке є невiд’ємним i необхiдним для забезпечення роботи основних 

засобiв, враховується у складi основних засобiв.  

Первiсне визнання нематерiальних активiв, що вiдповiдають критерiям визнання активу, 

здiйснюється аналогiчно первiсному визнанню основних засобiв. 

Пiсля первiсного визнання нематерiальний актив вiдображається за його собiвартiстю за 

вирахуванням будь-якої накопиченої амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд  

зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за 

прямолiнiйним методом. Лiквiдацiйна вартiсть нематерiальних активiв з визначеним строком 

корисної експлуатацiї прийнята за нуль. Процес нарахування амортизацiї аналогiчний процесу 

нарахування амортизацiї по основних засобах.  

Строк корисної експлуатацiї основних засобiв встановлюється Товариством, на рiвнi коротшого зi 

строкiв: 

строк дiї договiрних чи iнших юридичних прав, який включає строк їх подовження за умови 

обумовленої наявностi права такого подовження без значних витрат; 

строк, протягом якого Товариство очiкує отримувати економiчнi вигоди вiд використання такого 

нематерiального активу. 

Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом 3-

10 рокiв.  

Нематерiальнi активи не пiдлягають амортизацiї, якщо вони мають невизначений строк корисного 

використання. При цьому, щорiчно, пiд час проведення iнвентаризацiї, Товариство перевiряє 

зменшення корисностi вказаних нематерiальних активiв шляхом порiвняння суми його 

очiкуваного вiдшкодування з його балансовою вартiстю, а також оцiнює чи є пiдстави i надалi 

класифiкувати строк корисного використання таких нематерiальних активiв як невизначений. 

Якщо з’являються пiдстави щодо можливостi визначення строку корисного використання, то 

такий перехiд вiд невизначеного до визначеного строку корисного використання облiковується 

перспективно як змiна облiкових оцiнок. Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi є 

безстроковими. Вони не амортизуються, але аналiзуються в кожному звiтному перiодi на наявнiсть 

пiдстав для оцiнки таких активiв як безстрокових та наявнiсть ознак зменшення корисностi.  

Облiк вибуття нематерiальних активiв здiйснюється аналогiчно облiку вибуття основних засобiв. 

7.7.4. Облiковi полiтики щодо зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв  

Зменшення корисностi (знецiнення) - втрата економiчної вигоди у сумi перевищення балансової 

вартостi активу над сумою очiкуваного вiдшкодування (МСБО 36 «Зменшення корисностi 

активiв»). 

На кожну звiтну дату, вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисної вартостi», Товариство 

оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Пiдприємство зменшує 

балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума 

очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно 

визнається у Статтi «Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), 

якщо актив не облiковують за переоцiненою сумою згiдно з iншим стандартом. Будь-який збиток 

вiд зменшення корисностi переоцiненого активу вiдображається Товариством у Статтi «Капiтал у 

дооцiнках» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) в сумi, що не перевищує суми дооцiнки певного 

активу. Пiсля визнання збитку вiд зменшення корисностi Товариство здiйснює коригування 

нарахування амортизацiї в майбутнiх перiодах для розподiлу переглянутої балансової вартостi 



активу на систематичнiй основi протягом строку корисної експлуатацiї, що залишається.  

Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу в попереднiх перiодах, сторнується, якщо i 

тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного 

вiдшкодування активу з моменту визнання останнього збитку вiд зменшення корисностi. Якщо це 

так, то Товариство збiльшує балансову вартiсть активу до найменшої iз сум: 

суми його очiкуваного вiдшкодування; 

балансової вартостi (за вирахуванням амортизацiї), яку б визначили, якби збиток вiд зменшення 

корисностi не визнали для активу в попереднi роки. 

Таке збiльшення є сторнуванням збитку вiд зменшення корисностi. Будь-яке сторнування збитку 

вiд зменшення корисностi переоцiненого активу вiдображається як дооцiнка у Статтi «Iншi 

доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Пiсля визнання сторнування збитку вiд зменшення корисностi, амортизацiйнi вiдрахування щодо 

активу коригуються в подальших перiодах для розподiлу переглянутої вартостi активу на 

систематичнiй основi протягом решти строку його корисної експлуатацiї, що залишився. 

Специфiка дiяльностi Товариства передбачає враховувати все Товариство як одиницю, яка генерує 

грошовi потоки, тому знецiнення окремого активу, у разi вiдсутностi ознак знецiнення одиницi в 

цiлому, у фiнансовiй звiтностi не вiдображається.  

7.7.5. Облiковi полiтики щодо операцiй з iнвестицiйною нерухомiстю  

Облiк iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється Товариством у вiдповiдностi до положень МСБО 

40 «Iнвестицiйна нерухомiсть». 

Iнвестицiйна нерухомiсть – нерухомiсть (земля чи будiвля, або частина будiвлi, або їх поєднання), 

утримувана Товариством з метою отримання орендних платежiв або збiльшення вартостi капiталу 

чи для досягнення обох цiлей, а не для використання у виробництвi чи при наданнi послуг 

страхування чи для адмiнiстративних цiлей, або продажу в звичайному ходi дiяльностi. 

Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є: 

земельна дiлянка; 

будiвля. 

Товариство використовує натуральний критерiй розмежування iнвестицiйної та операцiйної 

нерухомостi, а саме: якщо бiльша частина (понад 50%) площi використовується як iнвестицiйна 

нерухомiсть, то такий об’єкт основних засобiв облiковується як iнвестицiйна нерухомiсть. Якщо 

результат розрахунку становить менше за 50%, такий основний засiб облiковується як операцiйна 

нерухомiсть згiдно МСБО 17 «Оренда». 

Первiсне визнання iнвестицiйної нерухомостi, що вiдповiдає критерiям визнання активу, 

здiйснюється аналогiчно первiсному визнанню основних засобiв. У випадку переведення основних 

засобiв до iнвестицiйної нерухомiстю, що вiдображатиметься за справедливою вартiстю, 

Товариство застосовує норми МСБО 16 «Основнi засоби» до дати змiни у використаннi, а саме: 

продовжує амортизувати основнi засоби та визнавати будь - якi збитки вiд зменшення корисностi, 

що вiдбулися. а також розглядає будь - яку рiзницю на цю дату мiж балансовою вартiстю 

нерухомостi, визначеної згiдно з МСБО 16 «Основнi засоби» та її справедливою вартiстю так 

само, як при переоцiнцi основних засобiв за МСБО 16 «Основнi засоби».  

Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється за справедливою вартiстю. Прибуток 

або збиток вiд змiни в справедливiй вартостi iнвестицiйної нерухомостi вiдображається у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), а саме: прибуток - у Статтi «Iншi доходи», збиток 

- у Статтi «Iншi витрати» за перiод, у якому вiн виникає. При незначнiй змiнi справедливої 

вартостi iнвестицiйної нерухомостi, Товариство проводить переоцiнку раз на три роки. Проте, 

якщо справедлива вартiсть переоцiненого активу суттєво вiдрiзняється вiд його балансової 

вартостi, Товариство проводить переоцiнку до настання вказаного термiну. Справедлива вартiсть 

iнвестицiйної нерухомостi визначається iз залученням незалежного експерта-оцiнювача.  

У випадку переведення з iнвестицiйної нерухомостi, облiкованої за справедливою вартiстю, до 

основних засобiв, собiвартiсть нерухомостi для подальшого облiку за МСБО 16 «Основнi засоби» 

має бути її справедливою вартiстю на дату змiни у використаннi. 

Облiк вибуття iнвестицiйної нерухомостi здiйснюється аналогiчно облiку вибуття основних 

засобiв. При цьому, дооцiнка iнвестицiйної нерухомостi, включена до власного капiталу (Стаття 



«Капiтал у дооцiнках» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)), переноситься до нерозподiленого 

прибутку (непокритого збитку) (Стаття «Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток)» у Звiтi 

про фiнансовий стан (Баланс)).  

7.7.6. Облiковi полiтики щодо операцiй з активами у стадiї створення 

Активи у стадiї створення представленi Товариством у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) 

окремою Статтею - «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї». 

Активи у стадiї створення облiковуються окремо щодо будiвництва (виготовлення), придбання та 

полiпшення: 

основних засобiв; 

iнвестицiйної нерухомостi; 

нематерiальних активiв; 

Активи у стадiї створення класифiкуються аналогiчно класифiкацiї, передбаченiй для вiдповiдного 

необоротного активу. 

Одиницею облiку є iнвентарний об’єкт. 

Iнвестицiї по кожному об’єкту облiку групуються за такими напрямками робiт (витрат): 

проектно-вишукувальнi роботи; 

будiвельнi роботи; 

роботи з монтажу устаткування; 

придбання устаткування, що потребує монтажу; 

придбання устаткування, що не потребує монтажу, iнструментiв та iнвентарю; 

iншi капiтальнi роботи i затрати. 

Для сплачених авансiв Товариством передбачено ведення окремої аналiтики. 

Iнвестицiї облiковуються у складi активiв у стадiї створення до моменту готовностi необоротного 

активу до використання. Первинна та подальша оцiнка активiв у стадiї створення здiйснюється за 

собiвартiстю. 

Якщо бiльше нiж 12 мiсяцiв по активу у стадiї створення не проводяться жоднi роботи, то вiн 

пiдлягає тестуванню на знецiнення та перевiрцi вiдповiдностi визнання активом. 

Реалiзацiя активiв у стадiї створення вiдбувається аналогiчно реалiзацiї основних засобiв. 

Активи у стадiї створення не пiдлягають амортизацiї по початку їх придатностi до використання. 

7.7.7. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продажу  

Згiдно з МСФЗ 5 «Непоточнi активи, утримуванi для продажу, i припинена дiяльнiсть», 

Товариство класифiкує необоротнi активи (або лiквiдацiйну групу) як утримуванi для продажу, 

лише якщо їх балансова вартiсть буде вiдшкодована переважно через операцiю продажу, а не 

через безперервне використання за наявностi наступних критерiїв – необоротний актив: 

придатний до негайного продажу в його теперiшньому станi лише на умовах, якi є звичними та 

заснованi на досвiдi продажу таких активiв (або лiквiдацiйних груп); 

ймовiрнiсть його продажу є високою. 

Критерiями високої ймовiрностi є: 

Товариство затвердило зобов’язуючий план продажу; 

Товариство розпочало активну програму визначення покупця; 

продаж активу, за певним винятком, очiкується упродовж дванадцяти мiсяцiв; 

Товариством було здiйснено активну ринкову пропозицiю активу за цiною, помiркованою з огляду 

на його поточну справедливу вартiсть; 

дiї Товариства, необхiднi для завершення продажу, свiдчать, що план не буде суттєво змiнено або 

скасовано 

Ключовим критерiєм первiсного визнання необоротних активiв як утримуваних для продажу 

(Стаття «Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття» у Звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс)) є: прийняття рiшення Правлiнням/Наглядовою Радою/Загальними зборами в 

залежностi вiд вартостi майна, що планується до реалiзацiї. 

Необоротнi активи (або лiквiдацiйну групу), утримуванi для продажу, Товариство оцiнює за 

найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю (за вирахуванням 

витрат на продаж). 

За будь-якого списання активу до справедливої вартостi за мiнусом витрат на продаж визнається 



збиток вiд знецiнення вiдповiдно до МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв». Збиток, 

отриманий при переоцiнцi активiв групи вибуття за справедливою вартiстю, за винятком витрат на 

продаж, визнається в Статтi «Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати) та пропорцiйно розподiляється мiж активами лiквiдацiйної групи. 

Надалi, у разi збiльшення справедливої вартостi активiв за мiнусом витрат на продаж, визнається 

прибуток у Статтi «Iншi доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Водночас цей прибуток не може перевищувати первiсну вартiсть активiв без урахування всiх 

ранiше проведених уцiнок.  

Необоротний актив, який утримується для продажу або є складовою лiквiдацiйної групи, яку 

класифiковано як утримувану для продажу, не пiдлягає амортизацiї. Водночас вiдсотки та iншi 

витрати, пов’язанi iз зобов’язаннями лiквiдацiйної групи, утримуваної для продажу, продовжують 

визнаватися. 

Строк продажу може бути продовжено на перiод понад рiк, якщо затримку було обумовлено 

подiями й обставинами, що перебувають поза контролем Товариства, а також якщо Товариство 

дiйсно продовжує виконувати план реалiзацiї активу. Якщо очiкується, що продаж 

здiйснюватиметься довше нiж рiк, Товариство оцiнює витрати на продаж за їх теперiшньою 

вартiстю. Будь - яке збiльшення поточних витрат на продаж, яке виникає з плином часу, 

вiдображається у Статтi «Фiнансовi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

Облiк реалiзацiї необоротних активiв (або лiквiдацiйної групи), утримуваних для продажу 

здiйснюється аналогiчно облiку реалiзацiї основних засобiв. 

У випадку, якщо активи (або лiквiдацiйна група) перестають вiдповiдати критерiям класифiкацiї їх 

як утримуваних для продажу, а саме: актив не готовий до негайного продажу або вигоди вiд його 

експлуатацiї оцiнюються вище, нiж вигоди вiд його негайного продажу, Товариство припиняє їх 

визнання та оцiнює такi активи за нижчою з оцiнок: 

балансовою вартiстю активу (або лiквiдацiйної групи) до його класифiкацiї як утримуваного для 

продажу, скоригованої на суми амортизацiї або переоцiнок, якi було б визнано у разi, коли цей 

актив не розглядається як утримуваний для продажу; 

сумою очiкуваного вiдшкодування на дату прийняття рiшення про вiдмову вiд продажу. 

Коригування балансової вартостi необоротних активiв, виведених зi складу активiв, призначених 

для продажу, вiдображаються у Статтi «Iншi доходи»/«Iншi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд 

(Звiт про фiнансовi результати). 

7.7.8. Облiковi полiтики щодо витрат на позики 

Пiдходи, порядок облiку та розкриття iнформацiї про витрати на позики встановлено МСБО 23 

«Витрати на позики». 

Витрати на позики – це витрати на сплату вiдсоткiв та iншi витрати, понесенi Товариством у 

зв’язку iз запозиченням коштiв. 

Витрати на позики, що безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, формують частину собiвартостi такого активу (Стаття «Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). Iншi витрати на позики визнаються 

витратами перiоду - Стаття «Фiнансовi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

Витратами на позики визнаються проценти та iншi витрати, якi Товариство бере на себе у зв’язку з 

позичанням коштiв. 

Квалiфiкований актив – це актив, який обов’язково потребує значного перiоду часу для пiдготовки 

його до використання за призначенням або продажу. 

Товариство вважає суттєвим час, що становить бiльше шести мiсяцiв на створення активу. 

Витрати на позики охоплюють: 

проценти за банкiвським овердрафтом та короткостроковими i довгостроковими позиками; 

амортизацiю знижок або премiй, пов’язаних з позиками; 

амортизацiю другорядних витрат, взятих на себе у зв’язку з отриманням позик; 

фiнансовi витрати, пов’язанi з фiнансовою орендою, визнанi вiдповiдно до МСБО 17 «Оренда»; 

курсовi рiзницi, якi виникають унаслiдок отримання позик в iноземнiй валютi, якщо вони 



розглядаються як коригування витрат на проценти. 

Залежно вiд обставин, будь-що з поданого нижче може бути визнано Товариством 

квалiфiкованими активами: 

основнi засоби; 

нематерiальнi активи; 

iнвестицiйна нерухомiсть. 

При цьому, Товариство не дотримується вимог даного стандарту до витрат на позики, що 

безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, 

що оцiнюється за справедливою вартiстю. 

Не капiталiзуються накладенi вiдсотки, що стосуються нефiнансових зобов’язань.  

Капiталiзацiї пiдлягає рiзниця мiж витратами за вiдсотками на вiдповiднi запозичення та доходами 

за вiдсотками, що отримано вiд iнвестування вiльних коштiв. 

Витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва 

квалiфiкованого активу, є тими витратами на позики, яких можна було б уникнути, якби не 

проводились витрати на квалiфiкований актив.  

У разi запозичення коштiв безпосередньо з метою отримання певного квалiфiкованого активу – 

капiталiзацiї пiдлягають фактичнi витрати на позику, понесенi протягом певного перiоду, за 

вирахуванням доходу вiд тимчасового iнвестування цих запозичених коштiв. 

Якщо фiнансування здiйснюється за рахунок рiзних видiв позичкового капiталу - сума витрат на 

позики, яка пiдлягає капiталiзацiї, визначається iз застосуванням розрахункової норми 

капiталiзацiї до витрат на цей актив. Нормою капiталiзацiї є середньозважена величина витрат на 

всi непогашенi позики Товариства протягом перiоду, а не лише позик, якi були отриманi з метою 

створення квалiфiкованого активу.  

Сума витрат на позики, капiталiзована суб’єктом господарювання протягом перiоду, не повинна 

перевищувати суму витрат на позики, понесених протягом цього перiоду. 

Витрати на квалiфiкацiйний актив включають лише витрати у виглядi: сплачених грошових 

коштiв, переданих iнших активiв, прийнятих зобов’язань пiд певний вiдсоток. Цi витрати 

зменшуються на суму перiодичних платежiв i грантiв, отриманих у зв’язку з активом. 

Початок капiталiзацiї зумовлює виконання вперше одночасно усiх наступних умов: 

виникнення витрат за цим активом; 

виникнення витрат за позиками; 

виконання пiдготовки активу до використання чи продажу. 

Товариство припиняє капiталiзацiю якщо: 

закiнчено майже всi (або всi значнi) роботи, необхiднi для пiдготовки квалiфiкованого активу до 

використання чи продажу (навiть якщо залишилося виконати деякi незначнi роботи); 

дiяльностi немає, то капiталiзацiя не дозволяється; 

роботи над активом призупинено на тривалий час, то капiталiзацiя витрат за позиками також 

призупиняється; 

тимчасове призупинення дiяльностi є частиною процесу пiдготовки активу, то капiталiзацiя 

дозволяється. 

7.7.9. Облiковi полiтики щодо податку на прибуток 

Облiк податкiв на прибуток, подання та розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй звiтностi 

визначає МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати) (Стаття «Витрати (дохiд) з податку на прибуток»), складаються iз сум поточного та 

вiдстроченого податку на прибуток. 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподаткованого прибутку, розрахованого 

за правилами податкового законодавства. 

Вiдстрочений податок визнається в сумi, яка, як очiкується, буде сплачена або вiдшкодована в 

зв’язку з наявнiстю рiзницi мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань, вiдображених у 

фiнансовiй звiтностi, та вiдповiдними податковими базами активiв i зобов’язань.  

Рiзницi мiж бухгалтерським та податковим прибутком: 

тимчасовi – такi, якi будуть визнанi у податковому облiку або сторнованi в бухгалтерському 



облiку; 

постiйнi – такi, якi не пiдлягають включенню до податкового облiку за чинним законодавством. 

Вiдстроченi податковi зобов’язання – суми податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi в 

майбутнiх перiодах вiдповiдно до оподатковуваних тимчасових рiзниць. 

Вiдстроченi податковi активи – це суми податкiв на прибуток, що пiдлягають вiдшкодуванню в 

майбутнiх перiодах, вiдповiдно до: 

тимчасових рiзниць, якi не пiдлягають оподаткуванню; 

перенесення невикористаних податкових збиткiв на майбутнi перiоди; 

перенесення невикористаних податкових пiльг на майбутнi перiоди. 

Вiдстрочене податкове зобов’язання визнається Товариством щодо всiх тимчасових рiзниць, що 

пiдлягають оподаткуванню, крiм тих випадкiв, коли такi рiзницi виникають вiд: 

первiсного визнання гудвiлу; 

первiсного визнання активу чи зобов’язання в операцiї, яка: 

- не є об’єднанням бiзнесу; 

- не має пiд час здiйснення жодного впливу нi на облiковий, нi на оподаткований прибуток 

(податковий збиток). 

Вiдстроченi податки виникають лише на тимчасових рiзницях i визнаються/переглядаються на 

кожну звiтну дату. Розрахунок вiдстрочених податкiв здiйснюється Товариством за балансовим 

методом (порiвняння податкової та бухгалтерської вартостi активiв i зобов’язань). Вiдстроченi 

податковi активи та зобов’язання не дисконтуються Товариством. 

Вiдстрочений податковий актив визнається Товариством щодо всiх тимчасових рiзниць у тiй мiрi, 

коли є ймовiрним, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати 

тимчасову рiзницю. 

Вiдстрочений податковий актив щодо перенесення на подальшi перiоди невикористаних 

податкових збиткiв i невикористаних податкових пiльг визнається Товариством лише у тiй мiрi, 

коли є ймовiрною наявнiсть майбутнього оподаткованого прибутку, щодо якого можна 

використати невикористанi податковi збитки та невикористанi податковi пiльги (Iснує впевненiсть 

щодо виникнення прибутку у податковому облiку в найближчий час). 

Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну звiтну дату й 

зменшується, якщо бiльше не iснує вiрогiдностi отримання достатнього оподатковуваного 

прибутку, який дозволив би реалiзувати частину або всю суму такого вiдстроченого податкового 

активу. Будь-яке таке зменшення сторнується Товариством в наступних перiодах за умови, якщо 

стає ймовiрною наявнiсть достатнього оподаткованого прибутку. 

Невизнанi ранiше вiдстроченi податковi активи переоцiнюються на кожну звiтну дату й 

визнаються тодi, коли виникає вiрогiднiсть отримання в майбутньому оподатковуваного прибутку, 

що дає можливiсть реалiзувати вiдстрочений податковий актив. 

Якщо отримання оподатковуваного прибутку є сумнiвним, то вiдстроченi податковi активи 

визнаються в тiй мiрi, у якiй вони покриваються вiдстроченими податковими зобов’язаннями. 

Поточнi податковi активи/зобов’язання за поточний i попереднiй перiоди оцiнюються за сумою, 

яку передбачається сплатити податковим органам (вiдшкодувати вiд податкових органiв) iз 

застосуванням ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних або 

переважно чинних на звiтну дату. 

Вiдстроченi податковi активи та зобов’язання оцiнюються за ставками оподаткування, якi 

передбачається використовувати у перiод реалiзацiї активу чи погашення зобов’язання на основi 

ставок оподаткування та податкового законодавства, чинних або переважно чинних на звiтну дату. 

Поточнi та вiдстроченi податковi активи i зобов’язання оцiнюються iз застосуванням прийнятих 

ставок оподаткування (та податкового законодавства). 

Вiдстрочений податок на прибуток, що стосується статей, якi визнаються безпосередньо у складi 

капiталу, визнається Товариством безпосередньо у складi капiталу, а не у складi прибуткiв або 

збиткiв. 

Товариство подає в фiнансовiй звiтностi вiдстроченi податки на нетто-основi, тобто вiдстроченi 

податковi активи i зобов’язання згортаються (Стаття «Вiдстроченi податковi активи»/«Вiдстроченi 

податковi зобов’язання» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) за наявностi повного юридичного 



права зарахувати податковi активи в рахунок поточних податкових зобов’язань, якщо вони 

вiдносяться до податкiв на прибуток, нарахованих тим самим податковим органом. 

Розрахунки з поточного податку на прибуток вiдображаються в Статтi «Поточна кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, у тому числi з податку на прибуток»/«Дебiторська 

заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, у тому числi з податку на прибуток» у Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс)). 

7.7.10 Облiковi полiтики щодо операцiй з запасами  

Загальний пiдхiд до облiку запасiв i вимоги до розкриття iнформацiї про них у фiнансовiй 

звiтностi подано у МСБО 2 «Запаси». 

Запаси – це активи, якi iснують у формi основних чи допомiжних матерiалiв для споживання у 

процесi надання Товариством страхових послуг чи в управлiннi Товариством (Стаття «Виробничi 

запаси» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) . 

Первiсне визнання запасiв здiйснюється за собiвартiстю придбання. Витрати на курсовi рiзницi та 

вiдсотки до складу собiвартостi придбання не включаються. При цьому в разi придбання товарiв iз 

вiдстроченням платежу понад 12 мiсяцiв рiзниця мiж грошовим еквiвалентом цiни (теперiшньою 

вартiстю) i загальними виплатами визнається як витрати на вiдсотки протягом перiоду 

фiнансування (Стаття «Фiнансовi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати)). 

У разi виникнення транспортно-заготiвельнi витрат пiд час придбання запасiв – їх розподiл 

здiйснюється мiж одиницями придбаних запасiв пропорцiйно до їх вартостi. 

Класифiкацiйними групами запасiв Товариства є: 

бланки договорiв страхування 

паливо 

запаснi частини (за виключенням запасних частин, що можуть використовуватися тiльки у зв’язку 

з об’єктом основних засобiв та на протязi, що перевищує 12 мiсяцiв) 

Одиницею облiку запасiв є окреме їх найменування або однорiдна група, що мають однакове 

призначення та однаковi умови використання. 

Собiвартiсть одиниць запасiв, якi, як правило, не є взаємозамiнними, визнається шляхом 

використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть iнших запасiв 

визнається Товариством за формулою «перше надходження – перший видаток» (ФIФО). 

Оцiнка запасiв на кожну звiтну дату здiйснюється за найменшою з величин: 

фактичною вартiстю (собiвартiстю); 

чистою вартiстю реалiзацiї 

Балансова вартiсть запасiв має бути знижена до чистої вартостi реалiзацiї, якщо вiдбулося їх 

фiзичне ушкодження, повне або часткове моральне старiння або падiння цiни реалiзацiї. 

Коригування балансової вартостi запасiв до чистої вартостi реалiзацiї здiйснюється шляхом 

визнання резерву знецiнення запасiв (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про сукупний дохiд 

(Звiт про фiнансовi результати)). У випадку, якщо обставини, якi були пiдставою для нарахування 

резерву знецiнення, перестали iснувати або є чiткi свiдчення зростання чистої вартостi реалiзацiї 

внаслiдок економiчних обставин, то такi запаси оцiнюються за переглянутою чистою вартiстю 

реалiзацiї. При цьому, у поточному перiодi проводиться сторнування попередньо сформованого 

резерву, що обмежене сумою попередньо сформованого резерву у розрiзi кожної одиницi облiку 

запасiв. При вибуттi запасу залишок резерву щодо такого запасу визнається в тiй же Статтi Звiту 

про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) що й балансова вартiсть запасу. 

Якщо термiн мiж придбанням запасу i датою фiнансової звiтностi перевищує 24 мiсяцi, то такi 

запаси визнаються нелiквiдними та пiдлягають списанню. В певних випадках, коли iснує 

ймовiрнiсть використати певних запасiв в майбутньому, Товариство створює резерв на знецiнення, 

як описано вище. 

Формування резерву на знецiнення здiйснюється за методом абсолютної вартостi запасу. 

Облiк вибуття запасiв: 

у разi продажу (безоплатної передачi) – вiдображення здiйснюється на нетто-основi у наступних 

статтях Звiту про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) – «Iншi операцiйнi 

доходи»/«Iншi операцiйнi витрати». Якщо платiж вiдкладають на строк довший, нiж 12 мiсяцiв, 



рiзниця мiж грошовим еквiвалентом цiни (теперiшньою вартiстю) i встановленою сумою 

винагороди визнається як вiдсотки протягом перiоду фiнансування (Стаття «Iншi доходи» у Звiтi 

про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)); 

у разi лiквiдацiї - балансова вартiсть вiдображається у Статтi «Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати); 

у випадку використання – згiдно функцiонального використання певного запасу у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) чи у Статтi «Незавершенi капiтальнi iнвестицiї» у 

Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Облiк розрахункiв з постачальниками та покупцями запасiв вiдображається Товариством у 

фiнансовiй звiтностi наступним чином: 

Придбання - у Статтi «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» - щодо 

поточної компоненти; Стаття «Iншi довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової 

компоненти у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). Сплаченi аванси вiдображаються у Статтi 

«Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами» – щодо поточної 

компоненти; Стаття «Довгострокова дебiторська заборгованiсть» – щодо довгострокової 

компоненти у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Продаж - у Статтi «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть» - щодо поточної компоненти; Стаття 

«Довгострокова дебiторська заборгованiсть» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про 

фiнансовий стан (Баланс)). У випадку отримання авансових платежiв – у Статтi «Поточна 

кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами» - щодо поточної компоненти; Стаття «Iншi 

довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс). 

Продовження тексту приміток 

7.7.11. Облiковi полiтики щодо грошових коштiв та їх еквiвалентiв  

Грошовi кошти Товариства складаються з готiвки в касi, вiльних коштiв на рахунках та депозитiв 

до запитання, якi характеризуються абсолютною лiквiднiстю, тобто, можуть у будь-який момент 

бути використанi для здiйснення розрахункiв або обмiнянi на готiвку. 

Еквiваленти грошових коштiв – це короткостроковi, високолiквiднi фiнансовi iнвестицiї, якi вiльно 

конвертуються у вiдомi суми грошових коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни 

вартостi. Фiнансова iнвестицiя визначається як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi 

короткого строку погашення, протягом не бiльше трьох мiсяцiв з дати придбання, в основному, є 

борговими цiнними паперами, якi можливо в будь-який момент обмiняти на визначену суму 

коштiв. Еквiваленти грошових коштiв складаються з: 

строковi депозити, до погашення яких залишилось менше трьох мiсяцiв; 

борговi цiннi папери, якi утримуються до погашення (облiгацiї пiдприємств, державнi облiгацiї, 

облiгацiї мiсцевих позик, казначейськi зобов’язання; ощаднi (депозитнi) сертифiкати, iпотечнi 

облiгацiї), придбанi незадовго до їх погашення; 

борговi цiннi папери, якi утримуються для продажу, та характеризуються стабiльнiстю вартостi 

протягом тривалого часу, впевненiстю у тому, що подiбна стiйкiсть буде мати мiсце в 

майбутньому; 

привiлейованi акцiї, придбанi протягом короткого перiоду їх погашення i з фiксованою датою їх 

викупу; 

дебiторська заборгованiсть, призначена для перепродажу, щодо якої iснує впевненiсть у її швидкiй 

реалiзацiї; 

банкiвськi овердрафти (у випадку недостатностi коштiв вiдображаються у звiтностi як отриманi 

короткостроковi кредити (Стаття «Короткостроковi кредити банкiв» у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс))). 

До грошових коштiв, якi обмеженi у використаннi та не мають фiксованого строку повернення, 

Товариство вiдносить: 

залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах, якi перебувають в управлiннi 

МТСБУ. Данi кошти облiковуються у Статтi «Залишок коштiв у централiзованих страхових 

резервних фондах» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)); 



залишок коштiв у операторiв ЯСП у якостi фiнансового забезпечення. Данi кошти облiковуються у 

Статтi “Iншi необоротнi активи” у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). 

Грошовi кошти та їх еквiваленти (Стаття «Грошi та їх еквiваленти» у Звiтi про фiнансовий стан 

(Баланс)) визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активiв. Первiсна оцiнка 

грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi на дату оцiнки. 

У разi обмеження права використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї чи внаслiдок зобов’язання 

Товариства вилучати кошти тiльки для цiльового призначення) цi активи класифiкуються у складi 

необоротних активiв (Стаття “Iншi необоротнi активи” у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) з 

одночасним формуванням резерву збиткiв (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про сукупний 

дохiд (Звiт про фiнансовi результати)), якщо iснує ймовiрнiсть повернення коштiв. У випадку 

вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх 

вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у 

Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)). 

7.7.12. Облiковi полiтики щодо вiдстрочених аквiзицiйних витрат  

Аквiзицiйнi витрати включають витрати, пов’язанi з укладанням нових та поновленням iснуючих 

страхових контрактiв. До їх складу входять прямi витрати: 

комiсiйна винагорода посередникам, працiвникам; 

витрати андерайтингу. 

та непрямi витрати: 

витрати пiдроздiлу, що займається укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування; 

витрати на рекламу; 

iншi витрати. 

Для забезпечення принципу вiдповiдностi витрат та доходiв Товариством прийнято рiшення 

капiталiзувати лише тi витрати, якi змiнюються у прямiй залежностi вiд придбання нового 

довгострокового контракту, та розподiляти їх протягом перiоду, в якому Товариство отримує 

доходи. Для цього створюється та у подальшому амортизується актив вiдстрочених аквiзицiйних 

витрат, завдяки якому забезпечується бiльш рiвномiрна структура прибуткiв. Вiдстроченi 

аквiзицiйнi витрати - обсяг прямих аквiзицiйних витрат, пов’язаних з укладанням нових та 

поновленням iснуючих довгострокових страхових контрактiв, що мали мiсце протягом поточного 

або попереднiх звiтних перiодiв, але належать до доходiв наступних звiтних перiодiв (заробленої 

премiї). Прямi аквiзицiйнi витрати за короткостроковими страховими контрактами не 

капiталiзуються у зв’язку з тим, що страховий резерв незароблених премiй формується за 

вирахуванням прямих аквiзицiйних витрат та визнаються витратами перiоду як витрати, пов’язанi 

з укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування (Стаття «Витрати на збут» у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)), одночасно з визнанням вiдповiдних страхових 

премiй. 

Усi iншi витрати, пов’язанi з новими або поновленими страховими контрактами, якi не 

змiнюються у прямiй залежностi вiд придбання нових або поновлення iснуючих страхових 

контрактiв включаються до категорiї невiдстрочуваних аквiзицiйних витрат i вiдносяться на 

витрати перiоду у момент їх виникнення (Стаття «Витрати на збут» у Звiтi про сукупний дохiд 

(Звiт про фiнансовi результати)). 

У результатi, аквiзицiйнi витрати, визнанi у складi витрат протягом звiтного перiоду (Стаття 

«Витрати на збут» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)), включають: 

невiдстрочуванi аквiзицiйнi витрати, якi були безпосередньо понесенi протягом звiтного перiоду; 

прямi аквiзицiйнi витрати за короткостроковими страховими контрактами, якi були безпосередньо 

понесенi протягом звiтного перiоду; 

амортизацiю вiдстрочених аквiзицiйних витрат. 

Поточна складова вiдстрочених аквiзицiйних витрат облiковується в Статтi «Витрати майбутнiх 

перiодiв» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Вiдкладена компонента аквiзицiйних витрат облiковується в Статтi «Вiдстроченi аквiзицiйнi 



витрати» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

7.7.13. Облiковi полiтики щодо визнання та оцiнки фiнансових iнструментiв  

Фiнансовий iнструмент – це будь-який контракт, який призводить до виникнення фiнансового 

активу у одного суб’єкта господарювання та фiнансового зобов’язання або iнструмента капiталу у 

iншого суб’єкта господарювання.  

За рiшенням Керiвництва Товариства було розпочато дострокове застосування МСФЗ 9 

«Фiнансовi iнструменти» з моменту його опублiкування на веб-сайтi МФУ.  

Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання в облiку та звiтностi тодi й лише 

тодi, коли Товариство стає стороною договiрних положень щодо iнструмента. При цьому, не 

вiдносяться до фiнансових iнструментiв, з точки зору МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти», страховi 

контракти, якi укладає Товариство вiдповiдно до МСФЗ 4 «Страховi контракти». 

Товариство пiд час первiсного визнання оцiнює фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання за 

його справедливою вартiстю плюс або мiнус (у випадку фiнансового активу або фiнансового 

зобов’язання, що не оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток) витрати на 

операцiю, що можуть бути безпосередньо вiднесенi на придбання або випуск фiнансового активу 

або фiнансового зобов’язання, яка, зазвичай, дорiвнює цiнi операцiї. Проте, якщо iснуватимуть 

свiдчення, що цiна операцiї не вiдповiдає справедливiй вартостi фiнансового iнструмента, 

Товариство визнає прибуток (збиток) при його первiсному визнаннi. 

Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за 

датою розрахунку. 

Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює фiнансовий актив за: 

амортизованою собiвартiстю; 

справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд;  

справедливою вартiстю через прибуток або збиток. 

Товариство проводить вказану класифiкацiю фiнансових активiв на основi обох таких критерiїв: 

бiзнес-моделi з управлiння фiнансовими активами; 

установленими договором характеристиками грошових потокiв за фiнансовим активом. 

Фiнансовий актив оцiнюється за амортизованою собiвартiстю в разi одночасного дотримання обох 

зазначених нижче умов: 

фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, метою якої є утримання фiнансових активiв 

для одержання договiрних грошових потокiв; 

договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Прибуток або збиток за вказаним фiнансовим активом визнається в прибутку або збитку в момент 

припинення визнання фiнансового активу, його перекласифiкацiї, через процес амортизацiї або 

для визнання прибутку/збитку вiд зменшення корисностi.  

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд у разi 

одночасного дотримання обох зазначених нижче умов: 

фiнансовий актив утримується в рамках бiзнес-моделi, мета якої досягається як шляхом одержання 

договiрних грошових потокiв, так i шляхом продажу фiнансових активiв; 

договiрнi умови фiнансового активу генерують у певнi дати грошовi потоки, котрi є суто 

виплатами основної суми та процентiв на непогашену частку основної суми. 

Прибуток або збиток за даним фiнансовим активом визнається в iншому сукупному доходi, окрiм 

прибутку чи збитку вiд зменшення корисностi доки не вiдбудеться припинення визнання або 

перекласифiкацiя фiнансового активу. У разi припинення визнання фiнансового активу 

кумулятивний прибуток/збиток, що був ранiше визнаний в iншому сукупному доходi, 

перекласифiковується з власного капiталу в прибуток або збиток як коригування перекласифiкацiї. 

Проценти, нарахованi за методом ефективного вiдсотка, визнаються в прибутку або збитку. Тобто, 

суми, що визнаються в прибутку або збитку, є такими самими, що й суми, якi було б визнано в 

прибутку або збитку, якби фiнансовий актив оцiнювався за амортизованою собiвартiстю. 

Фiнансовий актив оцiнюється за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, якщо вiн не 

оцiнюється за амортизованою собiвартiстю або за справедливою вартiстю через iнший сукупний 

дохiд. Однак, Товариство може на власний розсуд прийняти пiд час первiсного визнання певних 



iнвестицiй в iнструменти власного капiталу (що не утримуються для торгiвлi), якi в iншому 

випадку оцiнювалися б за справедливою вартiстю через прибуток або збиток, безвiдкличне 

рiшення про вiдображення подальших змiн справедливої вартостi в iншому сукупному доходi. 

При цьому, Товариство визнає в прибутку або збитку дивiденди вiд такої iнвестицiї. 

Товариство застосовує модель очiкуваних кредитних збиткiв при знецiненнi для: 

фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою собiвартiстю та за справедливою вартiстю 

через iнший сукупний дохiд; 

для дебiторської заборгованостi за орендою; 

для зобов’язання iз кредитування та договору фiнансової гарантiї (що не оцiнюються за 

справедливою вартiстю). 

По вiдношенню до iнвестицiй в дольовi фiнансовi iнструменти та фiнансовi iнструменти, що 

оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток знецiнення не визнається. 

Товариство застосовує спрощення практичного характеру та завжди оцiнює резерв пiд збитки в 

розмiрi, що дорiвнює очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiї для дебiторської 

заборгованостi за орендою. Аналогiчний пiдхiд застосовується i до тих фiнансових активiв, якi 

придбанi або виникли вже в якостi кредитно-знецiнених. 

Товариство визнає суму очiкуваних кредитних збиткiв (або здiйснює вiдновлення корисностi) як 

прибуток або збиток вiд зменшення корисностi в прибутку або збитку. При цьому, для фiнансових 

активiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю через iнший сукупний дохiд резерв пiд збитки 

(та його коригування) визнається в iншому сукупному доходi й не змiнює балансової вартостi 

фiнансового активу. 

Товариство безпосередньо зменшує валову балансову вартiсть фiнансового iнструменту, якщо не 

має обґрунтованих очiкувань щодо вiдновлення фiнансового активу в цiлому або його частини. 

Списання являє собою подiю припинення визнання. 

Товариство припиняє визнання фiнансового активу тодi й лише тодi, коли:  

спливає строк дiї договiрних прав на грошовi потоки вiд такого фiнансового активу;  

Товариство передає фiнансовий актив i таке передавання вiдповiдає критерiям для припинення 

визнання. 

Товариство припиняє визнання фiнансового зобов’язання (або його частини) тодi й лише тодi, 

коли воно: погашається, тобто тодi, коли зобов’язання, передбачене договором, виконано або 

анульовано, або коли сплив термiн його виконання.  

Рiзниця мiж балансовою вартiстю фiнансового зобов’язання (або частини фiнансового 

зобов’язання), яке було погашене або передане iншiй сторонi, та виплаченою компенсацiєю, 

включаючи будь-якi переданi не грошовi активи або прийнятi зобов’язання, визнається в прибутку 

або збитку (за функцiєю витрат/доходiв у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) 

в залежностi вiд виду фiнансового iнструменту) на нетто основi, за виключенням, якщо 

Товариство вважає за доцiльне подати представлення операцiї вибуття розгорнуто.  

Товариство застосовує спрощення практичного характеру i не здiйснює дисконтування фiнансових 

iнструментiв, коли умовами договору передбачена можливiсть вимоги боргу в будь-який час 

(вважається поточною заборгованiстю), та поточної заборгованостi (до 12 мiсяцiв), оскiльки вплив 

часу на вартiсть грошей не iстотний. Аналогiчно спрощений пiдхiд застосовує до витрат на 

операцiю по вказаних фiнансових iнструментах, якi в даному разi вiдносяться на доходи/витрати 

поточного перiоду за функцiєю доходiв/витрат у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати) в залежностi вiд їх виду. Проте, у випадку доцiльностi дисконтування поточної 

заборгованостi може здiйснюватися, враховуючи передбачений Товариством рiвень суттєвостi 

щодо даної операцiї. 

Для цiлей складання рiчної звiтностi оцiнка iнвестицiй, що облiковуються за справедливою 

вартiстю, здiйснюється незалежним експертом-оцiнювачем.  

7.7.14. Облiковi полiтики щодо страхових резервiв  

Страховi резерви утворюються Товариством з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових 

сум i страхового вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування 

резервiв здiйснюється Товариством на пiдставi облiку договорiв i вимог страхувальникiв щодо 

виплати страхової суми за видами страхування. Оцiнка страхових резервiв здiйснюється шляхом 



їх обчислення за методами, визначеними законодавством, а саме: 

• резерв незароблених премiй на будь-яку дату розраховується методом 1/365 («pro rata temporis”) 

як сумарна величина незароблених страхових премiй за кожним договором. Незароблена страхова 

премiя визначається за кожним договором як добуток частки надходжень сум страхового платежу, 

що становить 80 вiдсоткiв нарахованих страхових премiй, та результату, отриманого вiд дiлення 

строку дiї договору, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь строк дiї договору (у 

днях). Розрахунок частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй здiйснюється в 

аналогiчному порядку; 

• резерв заявлених, але невиплачених збиткiв на будь-яку дату визначається з урахуванням умов 

вiдповiдних договорiв на пiдставi вiдомих вимог страхувальникiв. Оцiнка величини резерву 

збиткiв визначається у залежностi вiд сум фактично зазнаних або очiкуваних збиткiв у результатi 

настання страхової подiї, що має ознаки страхового. Витрати на врегулювання збиткiв є 

компонентом резерву заявлених, але невиплачених збиткiв та збiльшують суму резерву на 3%. 

Визнання частки перестраховикiв у резервах збиткiв здiйснюється вiдповiдно до умов договору 

перестрахування на дату офiцiйно направленої претензiї про страховий випадок; 

• резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi визначається за методом фiксованого вiдсотка у 

розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi 

передують звiтнiй датi. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi розраховується станом на 

звiтну дату та не змiнюється до кiнця наступного звiтного перiоду; 

• резерв коливань збитковостi (РКЗ) призначений для компенсацiї майбутнiх витрат за 

обов’язковим страхуванням цивiльно – правової вiдповiдальностi власникiв наземних 

транспортних засобiв у випадку перевищення коефiцiєнту, що характеризує збитковiсть 

Товариства з урахуванням перестрахування (коефiцiєнту нетто-збитковостi) над середнiм 

значенням такого коефiцiєнту. Товариством прийнято та застосовується при розрахунку середнiй 

рiвень збитковостi на рiвнi 55%. Сформований резерв коливань збитковостi не змiнюється до 

кiнця наступного звiтного перiоду. 

Розрахунок здiйснюється за формулою: 

 

РКЗ = РКЗп - (ЗФ - ЗР) х ЗСП,  

де РКЗ - резерв коливань збитковостi на початок звiтного перiоду;  

ЗФ - показник фактичного рiвня збитковостi за видом страхування у звiтному перiодi; 

ЗР - показник середнього очiкуваного рiвня збитковостi, який взято за основу при розрахунку 

тарифної ставки за видом страхування; ЗСП - зароблена страхова премiя у звiтному перiодi 

Фактична збитковiсть за видом страхування за звiтний перiод розраховується як вiдношення сум, 

якi фактично сплаченi страхувальникам за страховими випадками (за вирахуванням частки 

перестраховика в сумi виплачених збиткiв), та змiни величини резервiв збиткiв на звiтну дату (за 

вирахуванням частки перестраховика в резервах збиткiв) до заробленої страхової премiї у 

звiтному перiодi 

• резерв катастроф формується з метою здiйснення страхових виплат у разi настання природних 

катастроф або значних промислових аварiй, у результатi яких буде завдано збиткiв численним 

страховим об’єктам, i настає потреба здiйснювати виплати страхового вiдшкодування в сумах, що 

значно перевищують середнi розмiри збиткiв, узятi за основу при розрахунку страхових тарифiв. 

Резерв катастроф формується залежно вiд загальної величини зароблених у вiдповiдному звiтному 

перiодi страхових платежiв за договорами обов’язкового страхування цивiльної вiдповiдальностi 

за ядерну шкоду.  

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження вiдносно формування страхових резервiв та 

вiдповiдно до п.14, п.15 МСФЗ 4 «Страховi контракти», станом на кiнець кожного звiтного 

перiоду Товариство оцiнює адекватнiсть визнаних страхових резервiв з урахуванням рекомендацiй 

Нацкомфiнпослуг вiд 03.01.2013 «Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у 

сферi ринкiв фiнансових послуг, доводить до вiдома особливостi складання звiтних даних 

страховикiв у зв’язку з переходом на мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi», 

використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх грошових потокiв за страховими 

контрактами. Оцiнка включає поточнi розрахунки всiх контрактних грошових потокiв та 



пов’язаних з ними таких грошових потокiв як витрати на врегулювання збиткiв. Така перевiрка 

проводиться Товариством на рiвнi портфелю контрактiв, якi пiддаються, по сутi, аналогiчним 

ризикам, та управлiння якими здiйснюється як одним портфелем. Якщо ця оцiнка показує, що 

балансова вартiсть страхових зобов’язань (за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених 

аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв), є недостатньою, тобто, меншою за 

чисту поточну вартiсть розрахункових майбутнiх грошових потокiв, нестача одразу повнiстю 

визнається у складi витрат операцiйної дiяльностi: спочатку зменшуються нематерiальнi страховi 

активи та вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (за наявностi), а у подальшому визнається додаткове 

зобов’язання за залишком збитку - Резерв непередбачуваного ризику, що виникає в результатi 

тестування адекватностi зобов’язань. Припущення, сформованi для перевiрки адекватностi 

зобов’язань, використовуються у майбутньому для оцiнки страхових зобов’язань станом на кiнець 

кожного наступного звiтного перiоду за окремими видами страхування, якi за результатами 

перевiрки виявились неадекватними. Збитки за результатами перевiрки адекватностi зобов’язань 

сторнуються у майбутнiх роках на суму додатково створеного зобов’язання , якщо неадекватнiсть 

зобов’язань бiльше не iснує. Будь-якi вiдстроченi аквiзицiйнi витрати або вiдповiднi нематерiальнi 

страховi активи, списанi попередньо за результатами перевiрки адекватностi, не пiдлягають 

вiдновленню в облiку.  

7.7.15. Облiковi полiтики щодо забезпечень 

Забезпечення створюються Товариством з метою дотримання принципу обачностi в облiку та 

фiнансовiй звiтностi, що передбачає застосування методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати 

завищенню оцiнки активiв i доходiв Товариства та заниженню його зобов’язань.  

Забезпечення – поточне зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення, яке виникло 

внаслiдок минулих подiй, та вiд погашення якого очiкується вiдтiк економiчних ресурсiв, якi 

втiлюють економiчнi вигоди. 

Згiдно МСБО 37 «Резерви, умовнi зобов’язання та умовнi активи» забороняється створювати 

забезпечення для покриття майбутнiх збиткiв дiяльностi Товариства. Забезпечення створюється 

виключно при виконаннi всiх наведених нижче умов: 

у Товариства iснує поточне зобов’язання (юридичне або яке виникло iз практики) в результатi 

минулої подiї; 

iснує висока iмовiрнiсть, що врегулювання такого зобов’язання призведе до вiдтоку ресурсiв, якi 

втiлюють у собi економiчнi вигоди; 

сума зобов’язання пiддається надiйнiй оцiнцi. 

Товариством передбачено створення забезпечення на виплату вiдпусток (тiльки для щорiчних 

(основних та додаткових) вiдпусток, а також для додаткових вiдпусток для працiвникiв iз дiтьми), 

яке нараховується щоквартально за розрахунком, що базується на кiлькостi днiв невикористаної 

працiвниками Товариства щорiчної вiдпустки та середньоденнiй оплатi працi працiвникiв (на дату 

розрахунку), що визначається вiдповiдно до законодавства.  

Вiдображення у звiтностi: Стаття «Поточнi забезпечення» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) та 

за функцiональним використанням працiвникiв у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi 

результати). 

Забезпечення використовуються для вiдшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони 

були створенi. 

Залишок суми забезпечення переглядається на кожну дату звiтностi (квартал). Якщо ймовiрнiсть 

вiдтоку ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi вигоди, перестає iснувати, вiдповiдне 

забезпечення сторнується у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) за 

вiдповiдною функцiєю витрат. 

7.7.16. Облiковi полiтики щодо умовних активiв та зобов’язань 

Товариство не визнає умовнi зобов’язання в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). Iнформацiя про 

умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi 

економiчнi вигоди, не є вiддаленою.  

Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли 

надходження економiчних вигiд є ймовiрним. 

7.7.17. Облiковi полiтики щодо вiдкладених витрат 



Вiдкладенi витрати – це витрати, що мали мiсце протягом поточного або попереднiх звiтних 

перiодiв, але належать до наступних звiтних перiодiв з точки зору забезпечення принципу 

вiдповiдностi витрат та доходiв та отримання економiчних вигiд. Рекласифiкуються до витрат 

поточного перiоду (Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) – в залежностi вiд 

виду витрат, до яких вони належать за функцiональною ознакою на прямолiнiйнiй основi або 

вiдповiдно до бази розподiлу, яка найбiльш доцiльно вiдображає спосiб надходження економiчних 

вигiд. 

Товариство визнає вiдкладеними наступнi витрати: 

поточна складова вiдстрочених аквiзицiйних витрат; 

оплата страхових договорiв; 

оплата права користування програмними продуктами; 

пiдписка на перiодичнi та довiдковi видання. 

Вiдкладенi витрати вiдображаються у Статтi «Витрати майбутнiх перiодiв» у Звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс). 

7.7.18. Облiковi полiтики щодо вiдкладених доходiв 

Вiдкладенi доходи - це доходи, отриманi протягом поточного або попереднiх звiтних перiодiв, якi 

належать до наступних звiтних перiодiв з точки зору забезпечення принципу вiдповiдностi витрат 

та доходiв та отримання економiчних вигiд. Рекласифiкуються до доходiв/витрат поточного 

перiоду (Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) на прямолiнiйнiй основi або 

вiдповiдно до бази розподiлу, яка найбiльш доцiльно вiдображає спосiб отримання економiчних 

вигiд. 

Товариство визнає вiдкладеними наступнi доходи: 

вартiсть безоплатно отриманих запасiв; 

поточну компоненту вартостi безоплатно отриманих необоротних активiв. 

Вiдкладенi доходи вiдображаються у Статтi «Доходи майбутнiх перiодiв» у Звiтi про фiнансовий 

стан (Баланс). 

У 2017 роцi Товариством не визнавалися вiдкладенi доходи 

7.7.19. Облiковi полiтики щодо операцiй з оренди  

Оренда – це угода, згiдно з якою орендодавець передає орендаревi в обмiн на платiж або ряд 

платежiв право користування активом протягом погодженого перiоду часу (МСБО 17 «Оренда»). 

Оренда класифiкується як фiнансова, коли за умовами передаються переважно всi ризики та 

винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Право власностi може з часом передаватися 

або не передаватися. Усi iншi види оренди класифiкуються як операцiйна оренда. 

Фiнансова оренда у Товариства, як орендаря, визнається як активи та зобов’язання за найменшою 

з вартостей: або справедливою вартiстю або теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних 

платежiв, яка визначається на початку оренди (Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за 

довгостроковими зобов’язаннями» - щодо поточної компоненти; Стаття «Iншi довгостроковi 

зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). Ставкою 

дисконту, яка застосовується при обчисленнi теперiшньої вартостi мiнiмальних орендних 

платежiв, є припустима ставка вiдсотка при орендi, якщо її можна визначити; якщо нi, то 

застосовується вiдсоткова ставка додаткових запозичень орендаря. Будь-якi первiснi прямi витрати 

орендаря додаються до суми, визнаної як актив. 

Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами (Стаття «Фiнансовi 

витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) та Стаття «Iншi поточнi 

зобов’язання» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) та зменшенням непогашених зобов’язань. 

Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод протягом строку оренди так, щоб забезпечити 

сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi плати 

вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони понесенi у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт 

про фiнансовi результати) у Статтях, в залежностi вiд функцiонального використання об’єкту 

оренди. 

Якщо немає обґрунтованої впевненостi в тому, що Товариство отримає право власностi наприкiнцi 

строку оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з двох строкiв: строку оренди 

або строку корисної експлуатацiї. Полiтика нарахування амортизацiї на об’єкти фiнансової оренди 



повнiстю вiдповiдає полiтицi щодо власних необоротних активiв. 

Оренднi платежi з операцiйної оренди вiдображаються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати) на пропорцiйно-тимчасовiй основi протягом вiдповiдного перiоду оренди у 

Статтях, в залежностi вiд функцiонального використання об’єкту оренди. 

У разi надання в операцiйну оренду майна Товариства, суми, що пiдлягають отриманню вiд 

орендаря, вiдображаються як iнший операцiйний дохiд у сумi нарахованих поточних платежiв 

(Стаття «Iншi операцiйнi доходи» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

7.7.20. Облiковi полiтики щодо страхової та iншої дiяльностi Товариства 

7.7.20.1. Загальнi положення 

Даний роздiл визначає основнi принципи здiйснення та облiку страхової дiяльностi, розкриває 

iнформацiю щодо класифiкацiї Товариством доходiв та витрат у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати), групування статей заборгованостей щодо окремих операцiй, пов’язаних зi 

страховою та iншою операцiйною дiяльнiстю, у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), за винятком 

iнформацiї, зазначеної в iнших роздiлах. 

Товариство здiйснює свою дiяльнiсть згiдно законодавства України, зокрема - Закону України 

«Про страхування», на пiдставi наявних лiцензiй та зареєстрованих Правил страхування. 

Вимоги щодо облiку страхової дiяльностi, а саме: надання послуг у сферi страхування ризикiв 

(обов’язкове та добровiльне страхування та перестрахування) регулюються МСФЗ 4 «Страховi 

контракти». 

Страховий контракт – це контракт, згiдно з яким одна сторона (страховик) приймає значний 

страховий ризик iншої сторони (власника страхового полiса), погодившись надати компенсацiю 

власниковi страхового полiса, якщо визначена непевна майбутня подiя (страховий випадок) 

негативно вплине на власника страхового полiса. Невизначенiсть (або ризик) лежить в основi 

страхового контракту. Таким чином, на момент початку дiї страхового контракту iснує 

невизначенiсть, як мiнiмум, щодо однiєї iз наступних позицiй: 

чи вiдбудеться страховий випадок; 

коли вiн вiдбудеться;  

або 

скiльки страховик повинен буде сплатити, якщо вiн вiдбудеться. 

7.7.20.2. Облiк доходiв  

Доходи Товариства вiд здiйснення дiяльностi класифiкуються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про 

фiнансовi результати) наступним чином: 

1. Операцiйнi доходи: 

• заробленi страховi премiї в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, 

що минули цiлком або частково на звiтну дату (розрахункова величина), а саме: сума страхових 

платежiв за договорами якi вступили в дiю в звiтному перiодi за вирахуванням частки страхових 

премiй за договорами, переданими у перестрахування (враховуючи розторгнення), та результат вiд 

змiни (+/-) резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв в резервах незароблених 

премiй (Стаття «Чистi заробленi страховi премiї»); 

• результат змiни резерву заявлених, але невиплачених збиткiв, та резерву збиткiв, якi виникли, 

але не заявленi, враховуючи змiну частки перестраховикiв у вказаних резервах (Стаття «Дохiд 

(витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв»); 

• iншi операцiйнi доходи (Стаття «Iншi операцiйнi доходи»), а саме: 

дохiд за регресними вимогами; 

дохiд вiд агентської дiяльностi; 

дохiд у виглядi частини страхової премiї, що залишається у Товариства в якостi компенсацiї 

витрат на ведення справи пiсля розiрвання страхових контрактiв; 

дохiд вiд операцiйної оренди; 

результат вiд продажу оборотних активiв; 

доходи вiд безоплатно отриманих оборотних активiв; 

вiдновлення ранiше списаних оборотних активiв; 

вiдшкодування збиткiв винними особами; 

дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi; 



процентнi доходи за залишком коштiв на рахунку, депозитами до запитання, строковими 

депозитами, не оформленими у виглядi цiнних паперiв (депозитних сертифiкатiв) та якi будуть 

погашенi на протязi 3 мiсяцiв; 

результат вiд продажу iноземної валюти; 

результат вiд курсових рiзниць; 

одержанi штрафи, пенi, неустойки. 

Товариство визнає кожний окремий контракт як об’єкт облiку. 

Дохiд вiд премiй визнається Товариством за методом нарахування у момент набуття чинностi 

страховим контрактом в повному обсязi, незалежно вiд дати фактичного отримання грошових 

коштiв за таким страховим контрактом.  

По договорам страхування, якi за умовами страхування вважаються багаторiчними, - дохiд вiд 

премiй визначається як декiлька нарахувань у сумi вiдповiдних рiчних премiй по договору на 

кожну дату, згiдно умов страхового контракту. 

Тарифи, зазначенi в страхових контрактах, для цiлей облiку та звiтностi вважаються 

справедливими.  

Визнання частки страхових премiй за договорами, переданими у перестрахування, у зменшеннi 

доходу вiд премiй вiдбувається аналогiчно визнанню самого доходу. 

При зарахуваннi попередньо сплачених страхових платежiв по страховим контактам, якi не 

набрали чинностi, Товариство визнає розрахунки за авансами отриманими на вiдповiдних 

рахунках облiку згiдно Робочого плану рахункiв з видiленням поточної та довгострокової 

компоненти. Аналогiчно вiдбувається визнання розрахункiв за авансами сплаченими вiдносно 

частки страхових премiй за договорами, переданими у перестрахування (статтi звiтностi наведено 

у роздiлах «Облiк дебiторської заборгованостi» та «Облiк кредиторської заборгованостi» ). 

Облiк доходiв вiд премiй та частки страхових премiй за договорами, переданими у 

перестрахування ведеться у розрiзi видiв страхування. 

Дохiд за регресними вимогами включає дохiд, отриманий вiд заходiв досудового врегулювання та 

судового захисту вiд третьої сторони, такої як вiдповiдач. Дохiд за регресними вимогами 

визнається Товариством в строки та в сумi очiкуваних надходжень грошових коштiв на пiдставi 

претензiй/мирової угоди/рiшень суду/виконавчих листiв чи звiту МТСБУ. 

Дохiд у виглядi частини страхової премiї, що залишається у Товариства в якостi компенсацiї 

витрат на ведення справи пiсля розiрвання страхових контрактiв визнається пiсля отримання 

Товариством належним чином оформленого та пiдписаного первинного документу - заява 

страхувальника, додаткова угода до страхового контракту, службова записка посадової особи 

Товариства, складена на пiдставi положень страхового контракту. 

Процентний дохiд визнається в тому перiодi, до якого вiн вiдноситься виходячи з принципу 

нарахування. 

2. Фiнансовi доходи (Стаття «Iншi фiнансовi доходи»): 

• результат вiд курсових рiзниць; 

• дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi; 

• результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв. 

3. Iншi доходи (Стаття «Iншi доходи»): 

• результат вiд продажу необоротних активiв (в т. ч. необоротних активi, утримуваних для 

продажу); 

• дохiд вiд безоплатно отриманих необоротних активiв; 

• вiдновлення ранiше списаних необоротних активiв; 

• дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi; 

• процентнi доходи по фiнансових iнструментах; 

• дивiденди до одержання; 

• результат вiд курсових рiзниць; 

• дохiд вiд змiни вартостi необоротних активiв та фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю; 

• доходи, пов’язанi з оцiнкою фiнансових iнструментiв за амортизованою собiвартiстю; 

• iншi доходи, пов’язанi з визнанням та подальшим облiком фiнансових iнструментiв; 



• дохiд/результат вiд припинення визнання (в т. ч. продажу) фiнансових iнструментiв; 

• дохiд вiд зменшення корисностi. 

7.7.20.3. Облiк дебiторської заборгованостi  

Товариство окремо облiковує у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) такi компоненти дебiторської 

заборгованостi, що стосується страхової та iншої операцiйної дiяльностi: 

• Стаття «Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги»: 

дебiторська заборгованiсть щодо укладених договорiв страхування; 

дебiторська заборгованiсть щодо укладених договорiв вхiдного перестрахування; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках зi страховими посередниками щодо укладених 

страхових контрактiв. 

• Стаття «Iнша поточна дебiторська заборгованiсть»: 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками (дана компонента дебiторської 

заборгованостi виникає в зв’язку з розторгненням договору вихiдного перестрахування); 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками щодо частини страхового 

вiдшкодування, яка має бути компенсована перестраховиком згiдно договору перестрахування 

(дана компонента дебiторської заборгованостi виникає в зв’язку з настанням страхового випадку, 

який покривається перестраховиком згiдно умов договору перестрахування на пiдставi офiцiйно 

направленої претензiї); 

дебiторська заборгованiсть за регресними вимогами; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з агентської дiяльностi; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з продажу активiв; 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з операцiйної оренди майна. 

• Стаття «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами»: 

аванси, сплаченi асистуючим компанiям; 

аванси, сплаченi страховим посередникам; 

аванси, сплаченi за придбання товарiв, робiт, послуг;  

аванси, сплаченi перестраховикам.  

(«Довгострокова дебiторська заборгованiсть» – щодо довгострокової компоненти). 

• Стаття «Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв»: 

дебiторська заборгованiсть по розрахунках з нарахованих доходiв (по грошових коштах, їх 

еквiвалентах, фiнансових iнструментах). 

Специфiка визнання певних компонентiв дебiторської заборгованостi передбачена в пiдроздiлi 

3.21 та iнших попереднiх пiдроздiлах даної Облiкової полiтики. 

7.7.20.4. Облiк витрат  

Витрати Товариства вiд здiйснення дiяльностi класифiкуються у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт 

про фiнансовi результати) наступним чином: 

1. Операцiйнi витрати: 

• витрати, що формують собiвартiсть наданих послуг (Стаття «Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 

(товарiв, робiт, послуг)»: 

витрати, пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв: 

витрати на оплату послуг установ асистансу; 

витрати на оплату експертних (оцiнних) робiт; 

витрати пiдроздiлу, що займається врегулюванням страхових вимог; 

iншi витрати. 

вартiсть використаних бланкiв договорiв страхування; 

страховi виплати за вирахуванням частки страхових виплат, вiдшкодованих перестраховиками 

(Стаття «Чистi понесенi збитки за страховими виплатами»); 

Розподiл постiйних витрат мiж видами страхових послуг здiйснюється за допомогою бази 

розподiлу – питома вага страхових вiдшкодувань. 

• результат змiни резерву заявлених, але невиплачених збиткiв, та резерву збиткiв, якi виникли, 

але не заявленi, враховуючи змiну частки перестраховикiв у вказаних резервах (Стаття «Дохiд 

(витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв»); 

• витрати, пов’язанi з укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування (Стаття «Витрати на 



збут»): 

комiсiйна винагорода посередникам, працiвникам; 

витрати андерайтингу; 

витрати пiдроздiлу, що займається укладенням та пролонгацiєю договорiв страхування; 

витрати на рекламу; 

витрати на створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; 

iншi витрати. 

• адмiнiстративнi витрати (Стаття «Адмiнiстративнi витрати»); 

• iншi операцiйнi витрати (Стаття «Iншi операцiйнi витрати»): 

внески до об’єднань страховикiв; 

витрати на попереджувальнi заходи (надання знижки до страхового платежу по договору 

страхування щодо зобов’язань страхувальника провести комплекс попереджувальних заходiв); 

створення резерву сумнiвних боргiв щодо сумнiвної дебiторської заборгованостi; 

витрати на створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; 

результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв; 

результат вiд припинення визнання оборотних активiв; 

витрати вiд знецiнення оборотних активiв; 

результат вiд продажу iноземної валюти; 

результат вiд курсових рiзниць; 

нестачi й втрати вiд псування оборотних активiв; 

визнанi штрафи, пенi, неустойки; 

витрати на дослiдження та розробки. 

Нарахування страхових виплат вiдбувається в тому перiодi, в якому вони виникають, на основi 

розрахункових зобов’язань з компенсацiї, що пiдлягає сплатi власнику страхового контракту, 

потерпiлiй особi чи вигодонабувачу згiдно прийнятого Товариством рiшення, на пiдставi 

Страхового акта. Визначена сума страхових виплат облiковується у складi витрат операцiйної 

дiяльностi iз вiдображенням кредиторської заборгованостi за страховими виплатами з одночасним 

зменшенням резерву збиткiв за цими виплатами.  

Визнання частки страхових виплат, вiдшкодованих перестраховиками, здiйснюється на пiдставi 

офiцiйно направленої претензiї у складi операцiйних доходiв iз вiдображенням дебiторської 

заборгованостi по розрахунках з перестраховиками i одночасним зменшенням частки 

перестраховика в резервi заявлених збиткiв за цими виплатами.  

Облiк страхових виплат та частки страхових виплат, вiдшкодованих перестраховиками, ведеться у 

розрiзi видiв страхування. 

Нарахування внескiв до об’єднань страховикiв здiйснюється на пiдставi їх звiтiв. 

Фiнансовi витрати (Стаття «Фiнансовi витрати»): 

• нарахованi вiдсотки по фiнансовим зобов’язанням;  

• витрати, пов’язанi з оцiнкою фiнансових iнструментiв за амортизованою собiвартiстю;  

• iншi витрати, пов’язанi з визнанням та подальшим облiком фiнансових iнструментiв; 

• результат вiд припинення визнання фiнансових iнструментiв; 

• витрати на фiнансову оренду; 

• результат вiд курсових рiзниць. 

Iншi витрати (Стаття «Iншi витрати»): 

• результат вiд припинення визнання необоротних активiв (в т. ч. необоротних активi, 

утримуваних для продажу); 

• витрати вiд зменшення корисностi активiв; 

• витрати на створення резерву пiд очiкуванi кредитнi збитки; 

• результат вiд курсових рiзниць; 

• витрати вiд змiни вартостi необоротних активiв та фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за 

справедливою вартiстю; 

• iншi витрати, пов’язанi з визнанням та подальшим облiком фiнансових iнструментiв; 

• собiвартiсть/результат вiд припинення визнання (в т. ч. продажу) фiнансових iнструментiв. 

7.7.20.5. Облiк кредиторської заборгованостi  



Товариство окремо облiковує у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) такi компоненти кредиторської 

заборгованостi, що стосується страхової та iншої операцiйної дiяльностi: 

• Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги»: 

кредиторська заборгованiсть за придбанi товари, роботи, послуги. 

• Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами»: 

страховi премiї, отриманi авансом; 

аванси, отриманi за надання послуг з операцiйної оренди; 

аванси, отриманi за продаж оборотних активiв. 

(Стаття «Iншi довгостроковi зобов’язання» - щодо довгострокової компоненти). 

• Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю»: 

кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками по договорах перестрахування; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках зi страховими посередниками; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках з асистуючими компанiями; 

кредиторська заборгованiсть за послуги врегулювання страхових випадкiв; 

кредиторська заборгованiсть по розрахунках з об’єднаннями страховикiв; 

кредиторська заборгованiсть по страхових контрактах у випадку їх розторгнення. 

Вказанi компоненти кредиторської заборгованостi визнаються разом iз визнанням вiдповiдних 

витрат як це передбачено пiдроздiлi 3.21 та iнших попереднiх пiдроздiлах даної Облiкової 

полiтики враховуючи специфiку дiяльностi. 

Дебiторська та кредиторська заборгованостi при первiсному визнаннi оцiнюється за цiною 

операцiї. При цьому, Товариство застосовує практичний прийом щодо поточної заборгованостi, 

який не передбачає обов’язкового коригування суми компенсацiї з метою урахування iстотного 

компонента фiнансування, оскiльки Товариство очiкує, що перiод мiж часом отримання/надання 

товарiв, послуг та часом, коли вiдбудеться оплата, становитиме не бiльше одного року. 

Разом з тим, вiдповiдно до принципу обачностi наприкiнцi кожного звiтного перiоду (кварталу) 

Товариство оцiнює, чи є об’єктивне свiдчення того, що кориснiсть дебiторської заборгованостi за 

страховими контрактами зменшилася, i створює резерв сумнiвних боргiв, у разi необхiдностi. Цей 

резерв утворюється в тих випадках, коли iснує об’єктивне свiдчення того, що Товариство не зможе 

отримати всi суми, якi належать йому у вiдповiдностi з початковими умовами договору. 

Товариство нараховує резерв сумнiвних боргiв на дебiторську заборгованiсть, по якiй строк 

затримки погашення перевищує прописаний в договорi та припустимий перiод лояльностi. Це 

стосується лише договорiв щодо обов’язкових видiв страхування, оскiльки за iншими видами 

страхування договiр припиняє дiю у разi несплати страхової премiї своєчасно. Товариство 

обчислює резерв сумнiвних боргiв iз застосуванням методу абсолютної суми сумнiвної 

заборгованостi, за яким величину резерву розраховує на основi аналiзу платоспроможностi 

окремого дебiтора. 

VII. Iстотнi облiковi судження, оцiннi значення та допущення  

Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi за МСФЗ вiд Керiвництва Товариства вимагається 

формування суджень, оцiнок та припущень, якi впливають на застосування принципiв Облiкової 

полiтики, на суми активiв та зобов’язань, доходiв та витрат, вiдображених у звiтностi, та на 

розкриття iнформацiї щодо потенцiйних активiв та зобов’язань. Керiвництво здiйснює свої оцiнки 

та приймає професiйнi судження на постiйнiй основi. Цi оцiнки базуються на iнформацiї, що була 

вiдома на момент складання фiнансової звiтностi. Вони визнаються на основi найбiльш 

ймовiрного сценарiю майбутнього розвитку бiзнесу Товариства (включаючи бiзнес-середовище). 

Оцiнки i умови регулярно переглядаються. У зв’язку з похибкою, яка притаманна таким 

допущенням та оцiнкам, фактичнi результати, якi буде включено у звiтнiсть в майбутнiх перiодах, 

можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок. Як тiльки стає вiдома нова iнформацiя, яка впливає на 

оцiнки, рiзницi вiдображаються у Звiт про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) i 

змiнюються припущення. Крiм суджень, якi передбачають облiковi оцiнки, Керiвництво також 

використовує професiйнi судження при застосуваннi Облiкової полiтики. Товариство здiйснює 

оцiнку та вiдображення активiв i зобов’язань таким чином, щоб не переносити наявнi фiнансовi 

ризики, якi потенцiйно загрожують фiнансовому стану, на наступнi звiтнi перiоди. Активи i 



зобов’язання Товариства первiсно оцiнюються пiд час їх придбання чи виникнення та в 

подальшому оцiнюються на дату балансу за кожен звiтний перiод вiдповiдно до вимог 

Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Професiйнi судження, якi найсуттєвiше впливають 

на суми, що вiдображаються у фiнансовiй звiтностi, та оцiнки, результатом яких можуть бути 

значнi коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового 

року, представленi далi. 

8.1. Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi конкретних МСФЗ  

За вiдсутностi конкретного сценарiю прийняття професiйного судження за МСФЗ Товариство, 

спираючись на вимоги п. 10 МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», 

застосовувало власнi облiковi полiтики та сценарiї прийняття професiйного, посилаючись на 

прийнятнiсть наступних джерел (враховуючи їх у низхiдному порядку):  

вимоги в МСФЗ, у яких iдеться про подiбнi та пов’язанi з ними питання;  

визначення, критерiї визнання та концепцiї оцiнки активiв, зобов’язань, доходу та витрат у 

Концептуальнiй основi. 

При цьому, Товариство враховувало найостаннiшi положення iнших органiв, що розробляють та 

затверджують стандарти, якi застосовують подiбну концептуальну основу для розробки 

стандартiв, iншу професiйну лiтературу з облiку та прийнятi галузевi практики, тiєю мiрою, якою 

вони не суперечать джерелам, наведеним вище, та забезпечують надання у фiнансовiй звiтностi 

найбiльш доречної i достовiрної iнформацiї для її користувачiв.  

Застосування таких сценарiїв забезпечує вiдповiднiсть фiнансової звiтностi вимогам МСФЗ. 

8.2. Судження щодо справедливої вартостi будiвель та земельних дiлянок Товариства  

Будiвлi та земельна дiлянка у складi основних засобiв облiковувалися Товариством за 

переоцiненою вартiстю за вирахуванням накопичених у подальшому зносу та збиткiв вiд 

зменшення корисностi, а змiни визнаються у складi сукупного доходу; iнвестицiйна нерухомiсть – 

за справедливою вартiстю. Оцiнка справедливої вартостi будiвель та земельних дiлянок вимагає 

формування суджень та застосування припущень щодо порiвнянностi об’єктiв майна та iнших 

факторiв. Для оцiнки справедливої вартостi будiвель та земельних дiлянок Товариство у 2017 роцi 

залучало зовнiшнiх незалежних експертiв-оцiнювачiв. Оцiнка була проведена на пiдставi 

ринкового пiдходу з використанням зiставних цiн, скоригованих на конкретнi ринковi фактори 

(характер, мiсто розташування, кориснiсть для споживача та стан об’єкту), до деяких об’єктiв 

застосовувалися одночасно порiвняльний i дохiдний пiдходи. 

8.3. Судження щодо справедливої вартостi фiнансових iнструментiв 

У випадках, коли справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв i фiнансових зобов’язань, 

визнаних у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), не може бути визначена на пiдставi даних активних 

ринкiв, вона визначається з використанням методiв оцiнки. У якостi вихiдних даних для цих 

моделей по можливостi використовується iнформацiя зi спостережуваних ринкiв, однак у тих 

випадках, коли це не представляється практично здiйсненним, потрiбна певна частка судження 

щодо передбачуваних майбутнiх грошових потокiв, iснуючої економiчної ситуацiї, ризикiв, 

властивих рiзним фiнансовим iнструментам, та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 

«Оцiнка справедливої вартостi» для встановлення справедливої вартостi. Змiни в припущеннях 

вiдносно даних факторiв можуть вплинути на справедливу вартiсть фiнансових iнструментiв, 

вiдображену у фiнансовiй звiтностi. Керiвництво Товариства вважає, що облiковi оцiнки та 

припущення, якi мають стосунок до оцiнки фiнансових iнструментiв, де ринковi котирування не 

доступнi, є ключовим джерелом невизначеностi оцiнок, тому що:  

вони з високим ступенем ймовiрностi зазнають змiн з плином часу, оскiльки оцiнки базуються на 

припущеннях Керiвництва щодо показникiв платоспроможностi контрагентiв, коригувань пiд час 

оцiнки iнструментiв, а також специфiчних особливостей операцiй;  

вплив змiни в оцiнках на активи, вiдображенi в Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), а також на 

доходи (витрати) може бути значним. 

Якби Керiвництво Товариства використовувало iншi припущення щодо кредитного рейтингу 

контрагента, коригувань пiд час оцiнки iнструментiв, бiльша або менша змiна в оцiнцi вартостi 

фiнансових iнструментiв у разi вiдсутностi ринкових котирувань мала б iстотний вплив на 

вiдображений у фiнансовiй звiтностi чистий прибуток та збиток. Використання рiзних 



маркетингових припущень та/або методiв оцiнки також може мати значний вплив на 

передбачувану справедливу вартiсть.  

Фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi, вiдображаються Товариством за їхньою справедливою 

вартiстю. Для оцiнки справедливої вартостi фiнансових iнструментiв Товариство залучало 

зовнiшнiх незалежних експертiв-оцiнювачiв. Оцiнка станом на 31.12.2017 була проведена на 

пiдставi ринкового пiдходу з використанням бiржових котирувань. 

8.4. Судження щодо очiкуваних термiнiв утримування фiнансових iнструментiв  

Керiвництво Товариства застосовує професiйне судження щодо термiнiв утримання фiнансових 

iнструментiв, що входять до складу фiнансових активiв. Професiйне судження за цим питанням 

ґрунтується на оцiнцi ризикiв фiнансового iнструменту, його прибутковостi й динамiцi та iнших 

факторах. Проте iснують невизначеностi, якi можуть бути пов’язанi з призупиненням обiгу цiнних 

паперiв, що не є пiдконтрольним Керiвництву Товариства фактором i може суттєво вплинути на 

оцiнку фiнансових iнструментiв. Вартiсть iнвестицiй, якi не мають активного ринку, внаслiдок 

заблокування руху НКЦПФР, визнаються Товариством на рiвнi справедливої вартостi, що 

дорiвнює 0,01 грн. 

8.5. Судження щодо виявлення ознак знецiнення фiнансових iнвестицiй 

На кожну звiтну дату Товариство проводить аналiз дебiторської заборгованостi, iншої дебiторської 

заборгованостi та iнших фiнансових активiв на предмет наявностi ознак їх знецiнення. Збиток вiд 

знецiнення визнається виходячи з власного професiйного судження керiвництва за наявностi 

об’єктивних даних, що свiдчать про зменшення передбачуваних майбутнiх грошових потокiв за 

даним активом у результатi однiєї або кiлькох подiй, що вiдбулися пiсля визнання фiнансового 

активу. При наявностi об’єктивних свiдчень того, що первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй не 

може бути вiдшкодованою, iнвестицiя вважається знецiненою. 

Керiвництво оцiнює зменшення корисностi дебiторської заборгованостi iз застосуванням методу 

абсолютної суми сумнiвної заборгованостi, за яким величину резерву розраховує на основi аналiзу 

платоспроможностi окремого дебiтора. 

По заблокованим НКЦПФР цiнним паперам, за полiтикою Товариства, оцiнюються пiдстави 

блокування руху. За цiнними паперами, по яким рух заблоковано з пiдстав вiдкриття 

кримiнального провадження, знецiнення не визнається, якщо тiльки не iснує iнших факторiв, що 

свiдчать про знецiнення (вiдкрито справу про банкрутство, розпочато процес лiквiдацiї юридичної 

особи, скасування емiсiї цiнних паперiв). За цiнними паперами, рух яких припинено з iнших 

пiдстав, в т. ч. ознак фiктивностi, вiдкриття справи про банкрутство, початок процесу лiквiдацiї 

юридичної особи, скасування емiсiї цiнних паперiв, аналiз проводиться на iндивiдуальнiй основi 

та, у випадку доцiльностi, проводиться знецiнення до 0,01 грн. за весь пакет цiнних паперiв одного 

емiтента з одночасним вiдображенням суми уцiнки у складi збиткiв звiтного перiоду (Стаття «Iншi 

витрати» у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати)). Повне припинення визнання 

вказаних цiнних паперiв здiйснюється пiсля лiквiдацiї емiтента. 

У разi обмеження права використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банкiвськiй установi тимчасової адмiнiстрацiї чи внаслiдок зобов’язання 

Товариства вилучати кошти тiльки для цiльового призначення) цi активи класифiкуються у складi 

необоротних активiв (Стаття “Iншi необоротнi активи” у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) з 

одночасним формуванням резерву збиткiв (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у Звiтi про сукупний 

дохiд (Звiт про фiнансовi результати)), якщо iснує ймовiрнiсть повернення коштiв. У випадку 

вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання їх як активу припиняється i їх 

вартiсть вiдображається у складi збиткiв звiтного перiоду (Стаття «Iншi операцiйнi витрати» у 

Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

 

8.6. Судження щодо вiдстрочених податкових активiв 

Вiдстроченi податковi активи визнаються для всiх тимчасових рiзниць, у тiй мiрi, в якiй iснує 

вiрогiднiсть отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо реалiзувати цi 

тимчасовi рiзницi, або iнших джерел реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв у наступних 

звiтних перiодах. Оцiнка такої вiрогiдностi базується на прогнозi керiвництва щодо майбутнього 

оподатковуваного прибутку та доповнюється професiйними судженнями Керiвництва Товариства. 



 

8.7. Судження щодо активiв на тимчасово окупованих територiях 

Активом Товариства, що розташований на територiї тимчасово окупованих територiй у Донецькiй 

та Луганськiй областях є будiвля у м. Донецьк. У 2015 роцi у зв’язку з неможливiстю проведення 

iнвентаризацiї, втратою контролю над об’єктами, Товариством було прийнято рiшення про 

знецiнення до 1 гривнi такого об’єкту. 

 

8.8. Судження щодо остаточних зобов’язань за вимогами, що заявленi за договорами страхування 

Оцiнка остаточного зобов’язання, що випливає з вимог за договорами страхування, є важливою 

бухгалтерською оцiнкою Товариства. Iснує декiлька причин невизначеностi, якi необхiдно 

враховувати при оцiнцi зобов’язань, по яким Товариство в кiнцевому випадку буде здiйснювати 

виплати за такими вимогами. Вимоги аналiзуються окремо для припинених та не припинених 

вимог. Розвиток великих втрат аналiзується окремо. Вимоги за не припиненими вимогами можуть 

бути оцiненi з бiльшою надiйнiстю, i процеси оцiнки Товариства вiдображають всi фактори, якi 

впливають на кiлькiсть i термiни потокiв грошових коштiв за цими договорами. Коротший перiод 

для врегулювання цих вимог дозволяє Товариству досягти бiльш високого ступеня впевненостi в 

оцiночнiй вартостi вимог, i порiвняно мало випадкiв, що виникли, але не заявленi, iснує в кiнцi 

року. Однак, чим довше часу необхiдно для оцiнки виявлення припинених вимог, тим процес 

оцiнки є бiльш невизначеним по цих вимогам. Практично всi зобов’язання по випадкам, що 

виникли, але не заявленi, за договорами страхування медичних витрат вiдносяться до вимог 

припинених. Виплата страхового вiдшкодування проводиться у гривнi по курсу НБУ на день 

складання страхового акту. Проте, коливання курсу валют може призвести до збiльшення 

зобов’язань по витратам на медичнi послуги по договорам страхування медичних витрат, 

укладених подорожуючими за кордон, та вплинути на вимоги попереднього року, у зв’язку з 

вищими витратами на врегулювання припинених вимог. За пiдсумками 2017 року Товариство 

вважає, що зобов’язання по припиненим вимогам страхування медичних витрат, розраховане 

станом на кiнець року, є адекватним. Тим не менш, зростання вартостi буде вимагати визнання 

додаткових втрат, нiж очiкується в даний час. 

 

8.9. Судження щодо резервiв на покриття збиткiв i витрат на врегулювання збиткiв.  

У вiдповiдностi з дiючими законодавчими та нормативними актами, якi регулюють страхову 

дiяльнiсть, а також у вiдповiдностi до вимог МСФЗ, Товариство зобов’язане створювати резерви 

на покриття збиткiв та резерви витрат на врегулювання збиткiв, що виникають у результатi 

дiяльностi Товариства по загальному страхуванню. Цi резерви являють собою очiкуванi остаточнi 

витрати на виплату вiдшкодувань за страховими подiями, якi настали до закiнчення звiтного 

перiоду, але якi все ще залишаються невиплаченими станом на кiнець звiтного перiоду. 

Товариство створює резерви за напрямками дiяльностi, видами i сумами страхового покриття. 

Резерви на покриття збиткiв вiдносяться до двох категорiй: резерви неврегульованих вимог i 

резерви збиткiв понесених, але ще не заявлених. Товариство створює резерви на покриття 

заявлених збиткiв на основi оцiночних майбутнiх виплат для покриття заявлених збиткiв по 

загальнiй страховiй дiяльностi. Оцiночнi розрахунки Товариства заснованi на фактах, якi є 

наявними у момент резервування. При створеннi цих резервiв дисконтування не проводиться. При 

цьому в облiку визнаються оцiночнi витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог, а 

також iншi фактори, якi можуть впливати на суми вiдповiдних резервiв, однi з яких є 

суб’єктивними, а iншi залежать вiд майбутнiх подiй. Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, 

розраховується за методом фiксованого вiдсотка у розмiрi 10 вiдсоткiв вiд заробленої страхової 

премiї з попереднiх чотирьох кварталiв, якi передують звiтнiй датi. При розрахунку резерву на 

покриття збиткiв дисконтування не проводиться, оскiльки вимоги про виплату вiдшкодування i 

самi виплати надходять i розглядаються досить швидко. Додатково Товариство проводить тест 

адекватностi визнаних страхових резервiв, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх 

грошових потокiв за страховими контрактами. При створеннi резервiв важливим аспектом є час, 

необхiдний для отримання повiдомлення про настання страхової подiї та виплати вiдповiдного 

вiдшкодування. При визначеннi суми резервiв та проведеннi тесту адекватностi зобов’язань 



Товариство враховує попереднiй досвiд i минулi виплати на покриття збиткiв, iснуючi суми 

невиплачених вiдшкодувань i види страхового покриття. Крiм того, судовi рiшення, економiчнi 

умови i громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, а отже, i 

на оцiнку резервiв Товариства. Протягом перiоду мiж датою настання страхової подiї, датою 

повiдомлення про настання страхової подiї та датою остаточної виплати вiдшкодування можуть 

вiдбуватися змiни обставин, якi можуть призвести до змiни суми створених резервiв. Вiдповiдно, 

Товариство регулярно переглядає та переоцiнює суми вiдшкодувань i резервiв. Суми, якi 

остаточно виплачуються на покриття збиткiв (у тому числi тих, що виникли, але не заявленi) та 

витрат на коригування збиткiв, можуть iстотно вiдрiзнятися вiд сум первiсно створених резервiв. 

 

8.10. Судження щодо ризикiв, пов’язаних з виконанням вимог податкового законодавства та iнших 

нормативних актiв 

Українське законодавство i нормативнi акти, що регулюють сферу оподаткування та iншi аспекти 

дiяльностi Товариства, продовжують змiнюватись. Положення законiв i нормативних актiв часто є 

нечiткими, а їх тлумачення залежить вiд позицiї мiсцевих, регiональних i центральних органiв 

влади, а також iнших державних органiв. Випадки суперечливих тлумачень законодавства 

непоодинокi. Керiвництво вважає, що його тлумачення положень законодавства, якi регулюють 

дiяльнiсть Товариства, є правильним i дiяльнiсть Товариства здiйснюється в повнiй вiдповiдностi 

до законодавства, яке регулює його дiяльнiсть, i що Товариство нарахувало та сплатило усi 

належнi податки та збори, обов’язковi платежi. 

 

8.11. Судження щодо впливу iнфляцiї на статтi звiтностi 

Товариство не враховує вплив iнфляцiї на статтi фiнансової звiтностi за 2017 рiк, оскiльки за 

характеристиками вiдповiдно до п. 3 МСБО 29 Україна не вiдноситься до країн з 

гiперiнфляцiйною економiкою. 

 

8.12. Судження щодо початкового визнання операцiй з пов’язаними особами.  

У ходi звичайної дiяльностi Товариство здiйснює операцiї з пов’язаними особами. Товариство 

приймає полiтику взаємовiдносин iз пов’язаними особами без спецiального цiноутворення. 

Операцiї iз пов’язаними особами вiдображуються виключно за принципом справедливої вартостi 

на пiдставi договорiв з врахуванням iнтересiв обох сторiн. За вiдсутностi активного ринку таких 

операцiї, для того, щоб визначити чи здiйснювались такi операцiї за ринковими або неринковими 

цiнами та ставками, використовують професiйнi судження. Пiдставою для таких суджень є 

цiноутворення щодо подiбних операцiй, у тому числi аналiз ефективної ставки та параметрiв 

укладених угод. 

 

IX. Розкриття iнформацiї щодо використання справедливої вартостi 

Вимоги щодо оцiнок справедливої вартостi встановленi МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» 

(далi – МСФЗ 13). Справедлива вартiсть у визначеннi МСФЗ 13 спiвпадає з визначенням ринкової 

вартостi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв оцiнки (МСО 300 пар. G3 видання 2011 р.). Вiдомi 

три широко застосовуванi методи оцiнки справедливої вартостi: 

• ринковий пiдхiд; 

• дохiдний пiдхiд; 

• витратний пiдхiд. 

Мета застосування вказаних вище методiв оцiнювання є визначення того, якою була б цiна 

операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи зi звичайних мiркувань 

бiзнесу. Справедлива вартiсть визначається на основi результатiв застосування методу 

оцiнювання, в якому максимально враховуються ринковi показники та якомога менше спираються 

на данi, специфiчнi для Товариства. Метод оцiнювання повинен поєднувати всi чинники, що їх 

учасники ринку розглядали б при встановленнi цiни, та узгоджуватися з прийнятими 

економiчними методологiями цiноутворення щодо фiнансових iнструментiв. 

Ринковий пiдхiд передбачає визначення вартостi на пiдставi порiвняння активу iз активами 

(аналогами), для яких вiдомi цiни продажу, попиту або пропозицiї. Справедлива вартiсть активу 



визначається виходячи з цих цiн, скоригованих на основнi вiдмiнностi активу вiд обраних аналогiв 

та з урахуванням вiдмiнностей цiн попиту та пропозицiї вiд цiн продажу (наприклад, коригування 

на торг). Оцiнка активу за вiдомими котируваннями його самого (iдентичного активу) на ринку на 

дату оцiнки є окремим та найбiльш прийнятним випадком оцiнки за ринковим пiдходом, що не 

потребує жодних коригувань. 

Дохiдний пiдхiд дозволяє визначити справедливу вартiсть як поточну вартiсть майбутнiх 

грошових надходжень, якi розраховує отримати власник вiд активу. Пiд грошовими 

надходженнями в даному випадку розумiються доходи за вирахуванням всiх витрат, пов’язаних iз 

отриманням цих доходiв (чистий операцiйний дохiд). 

Витратний пiдхiд визначає справедливу вартiсть як суму витрат, що має понести суб’єкт 

господарювання для придбання або створення такого самого або подiбного активу за 

вирахуванням всiх наявних ознак зносу та знецiнення. Витратний пiдхiд застосовується, як 

правило, до активiв, якi не мають ринку та/або продаються разом з iншими активами (так званi 

спецiалiзованi активи). 

Доречнiсть застосування будь-якого пiдходу залежить вiд типу активу, вхiдних даних, якi доступнi 

для оцiнки, звичайних поглядiв учасникiв даного ринку на цiноутворення, а також вiдповiдностi 

вимогам до iєрархiї вхiдних даних вiдповiдно до МСФЗ 13. Товариство може застосовувати один 

або декiлька пiдходiв. Якщо застосовується декiлька пiдходiв, остаточне значення справедливої 

вартостi визначається шляхом процедури узгодження отриманих результатiв, яка враховує 

надiйнiсть вхiдних даних, що застосованi для визначення вартостi в межах кожного пiдходу. 

З метою максимiзацiї використання вiдкритих ринкових даних та мiнiмiзацiї використання 

закритих вхiдних даних пiд час визначення справедливої вартостi МСФЗ 13 визначає три рiвнi 

iєрархiї вхiдних даних: 

• Вхiднi данi 1-го рiвня – це цiни котирування (нескоригованi) на активних ринках на iдентичнi 

активи або зобов’язання, до яких Товариство може мати доступ на дату оцiнки. 

• Вхiднi данi 2-го рiвня – це вхiднi данi (окрiм цiн котирування, вiднесених до 1-го рiвня), якi 

можна спостерiгати для активу чи зобов’язання, прямо або опосередковано. До них вiдносяться 

цiни котирування на подiбнi активи на вiдкритих та закритих ринках, а також iнша доречна 

вiдкрита ринкова iнформацiя. 

• Вхiднi данi 3-го рiвня – це вхiднi данi для активу чи зобов’язання, яких немає у вiдкритому 

доступi. 

Виходячи з характеру вхiдних даних, всi вони можуть коригуватися залежно вiд дати оцiнки та 

певних обставин. Таке коригування може призвести до того, що рiвень iєрархiї понизиться. 

Наприклад, коригування даних другого рiвня коефiцiєнтами, якi не спостерiгаються, понижує цi 

вхiднi данi до третього рiвня iєрархiї, якщо це коригування суттєво впливає на результат. Якщо пiд 

час оцiнки були використанi данi рiзних рiвнiй iєрархiї, то загальний рiвень визначається за 

найнижчим рiвнем даних, важливих для оцiнки. 

Кращим свiдченням справедливої вартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання є 

цiни котирування на активному ринку. Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на 

активному ринку, якщо цiни котирування легко i регулярно доступнi (за допомогою бiржi, дилера, 

брокера, промислової групи, служби iнформацiї про цiни або регулювального агентства) та 

вiдображають фактичнi й регулярно здiйснюванi ринковi операцiї мiж незалежними сторонами. 

Справедлива вартiсть визначається як цiна, узгоджена мiж зацiкавленим покупцем та зацiкавленим 

продавцем в операцiї незалежних сторiн. Мета визначення справедливої вартостi для фiнансового 

iнструмента, який вiдкрито купується та продається на активному ринку - отримати цiну, за якою 

вiдбулась би операцiя на дату балансу з цим iнструментом (тобто без модифiкацiї або 

перепакування iнструмента) на найсприятливiшому активному ринку, до якого суб'єкт 

господарювання має безпосереднiй доступ. Проте суб'єкт господарювання коригує цiну на 

сприятливiшому ринку для вiдображення будь-яких розходжень кредитного ризику контрагента 

мiж рiзними iнструментами, якi вiдкрито купуються та продаються на цьому ринку, та 

iнструментом, що його оцiнюють. Iснування опублiкованих цiн котирування на активному ринку 

є, як правило, найкращим доказом справедливої вартостi i якщо вони iснують, їх застосовують для 

оцiнки фiнансового активу або фiнансового зобов'язання. 



Якщо ринок для фiнансового iнструмента не є активним, Товариство визначає справедливу 

вартiсть, застосовуючи методи оцiнювання. Такi методи базуються на застосуваннi останнiх 

ринкових операцiй мiж обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами (якщо вони 

доступнi), посиланнi на поточну справедливу вартiсть iншого iдентичного iнструмента, аналiзi 

дисконтованих грошових потокiв. Мета застосування методiв оцiнювання - визначити, якою була 

б цiна операцiї на дату оцiнки в обмiнi мiж незалежними сторонами, виходячи iз звичайних 

мiркувань бiзнесу. Справедлива вартiсть оцiнюється на основi результатiв застосування методiв 

оцiнювання, в яких максимально враховуються ринковi показники (та якомога менше - данi, 

специфiчнi для Товариства). Перiодично Товариство обстежує методи оцiнювання та перевiряє їх 

на обґрунтованiсть, застосовуючи цiни спостережених поточних ринкових операцiй з такими 

самими iнструментами, або на основi iнших доступних спостережених ринкових даних. 

Товариство здiйснює виключно безперервнi оцiнки справедливої вартостi активiв та зобов’язань, 

тобто такi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 13 у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) на кiнець 

кожного звiтного перiоду. 

 

Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою вартiстю 

Класи активiв та зобов’язань, оцiнених за справедливою вартiстю Методики оцiнювання Рiвень 

iєрархiї справедливої вартостi  

Метод оцiнки (ринковий, дохiдний, витратний) Вихiднi данi 

Грошовi кошти та їх еквiваленти Первiсна та подальша оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi 1 Ринковий 

Офiцiйнi курси НБУ 

Фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi Первiсна оцiнка цiнних паперiв як фiнансових активiв 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка зазвичай дорiвнює цiнi операцiї, в ходi якої був 

отриманий актив. Подальша оцiнка паперiв здiйснюється за справедливою вартiстю. 1 Ринковий 

Офiцiйнi бiржовi котирування, данi оцiнки професiйних експертiв-оцiнювачiв. 

Iнвестицiйна 

нерухомiсть Первiсна оцiнка iнвестицiйної 

нерухомостi здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка iнвестицiйної нерухомостi 

здiйснюється за справедливою 

вартiстю на дату оцiнки. 2 Ринковий, 

дохiдний 

Цiни на ринку 

нерухомостi, данi оцiнки 

професiйних експертiв-оцiнювачiв 

Будiвлi та земельнi дiлянки Первiсна оцiнка будiвель та земельних дiлянок 

здiйснюється за 

собiвартiстю. Подальша оцiнка – за переоцiненою сумою, яка є їх справедливою вартiстю на дату 

переоцiнки мiнус будь яка подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд 

зменшення корисностi 2 Ринковий, дохiдний Цiни на ринку 

нерухомостi, данi оцiнки 

професiйних експертiв-оцiнювачiв 

Дебiторська заборгованiсть Первiсна та подальша оцiнка дебiторської заборгованостi 

здiйснюється за справедливою вартiстю, яка дорiвнює вартостi погашення, тобто сумi очiкуваних 

контрактних грошових потокiв на дату оцiнки. 3 Дохiдний Контрактнi умови, ймовiрнiсть 

погашення, очiкуванi вхiднi грошовi потоки 

Поточнi зобов’язання Первiсна та подальша оцiнка поточних зобов’язань здiйснюється за вартiстю 

погашення 3 Витратний Контрактнi умови, ймовiрнiсть погашення, очiкуванi вихiднi грошовi 

потоки 

Керiвництво Товариства вважає, що наведенi розкриття щодо застосування справедливої вартостi 

є достатнiми, i не вважає, що за межами фiнансової звiтностi залишилась будь-яка суттєва 

iнформацiя щодо застосування справедливої вартостi, яка може бути корисною для користувачiв 



фiнансової звiтностi. 

X. Рекласифiкацiї у фiнансовiй звiтностi за звiтний рiк у порiвняннi з фiнансовою звiтнiстю 

попереднього року та виправлення помилок 

У 2017 роцi Товариством було проведено виправлення помилок минулих перiодiв з поданням 

порiвняльних даних, що не вплинули на власний капiтал Товариства, а саме:  

1. Залишок коштiв у операторiв ЯСП станом на 01.01.2017 було перенесено до складу 

необоротних активiв у сумi 203 тис. грн. 

2. Фiнансовi активи, призначенi для торгiвлi станом на 01.01.2017 було перенесено до складу 

оборотних активiв у сумi 64 774 тис. грн.  

Рекласифiкацiя у фiнансовiй звiтностi не здiйснювалася. 

Продовження тексту приміток 

XI. Розкриття iнформацiї, що пiдтверджує статтi, поданi у звiтностi 

Примiтки до Звiту про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) 

Примiтка 11.1. Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг), рядок 2000,2010 

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) складається iз зароблених страхових 

премiй в частинi сум страхових платежiв, що вiдповiдають страховим ризикам, що минули цiлком 

або частково на звiтну дату (розрахункова величина), а саме: сума страхових платежiв за 

договорами якi вступили в дiю в звiтному перiодi за вирахуванням частки страхових премiй за 

договорами, переданими у перестрахування (враховуючи розторгнення), та результат вiд змiни 

(+/-) резервiв незароблених премiй та частки перестраховикiв в резервах незароблених премiй та 

становить: 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Чистi заробленi страховi премiї, в т. ч.: 41 502 46 867 

Премiї пiдписанi, валова сума 43 634 91 071 

Премiї, переданi у перестрахування -863 37 874 

Змiна резерву незароблених премiй, валова сума 3 125 4 438 

Змiна частки перестраховика у резервi незароблених премiй 130 - 1892 

Примiтка 11.2. Собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг), рядок 2050  

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Витрати пов’язанi з врегулюванням страхових випадкiв 224 418 

Витрати на послуги асистансу 521 527 

Витрати на проведення експертних робiт 101 157 

Вартiсть використаних бланкiв договорiв страхування 142 387 

ВСЬОГО 988 1 489 

Примiтка 11.3. Чистi понесенi збитки за страховими виплатами, рядок 2070*  

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Чистi понесенi збитки за страховими виплатами (страховi виплати за вирахуванням частки 

страхових виплат, вiдшкодованих перестраховиками ) 10 330 20 530 

*Данi витрати формують собiвартiсть страхових послуг, проте вiдображаються в окремому рядку 

звiтностi. 

Примiтка 11.4. Загальна сума витрат, що формують собiвартiсть наданих послуг, рядок 2050+2070 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Загальна сума витрат, що формують собiвартiсть наданих послуг 11 318 22 019 

Примiтка 11.5. Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв, рядок 2110,2111 

Вiдображає результат змiни резерву заявлених, але невиплачених збиткiв, та резерву збиткiв, якi 

виникли, але не заявленi, враховуючи змiну частки перестраховикiв у вказаних резервах  

 

тис. грн. 



Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Дохiд (витрати) вiд змiни iнших страхових резервiв -900 758 

Примiтка 11.6. Iншi операцiйнi доходи, рядок 2120 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Дохiд за регресними вимогами 560 255 

Дохiд вiд операцiйної оренди 0 145 

Дохiд вiд списання безнадiйної кредиторської заборгованостi 1331 1 066 

Процентнi доходи за залишком коштiв на рахунку, депозитами до запитання, строковими 

депозитами 1 002 656 

Дохiд у виглядi частини страхової премiї, що залишається в якостi компенсацiї витрат на ведення 

справи пiсля розiрвання страхових контрактiв 19 138 

Результат вiд операцiйних курсових рiзниць 39 3 

Одержанi штрафи, пенi неустойки 1 0 

ВСЬОГО 2 952 2 263 

Примiтка 11.7. Адмiнiстративнi витрати, рядок 2130 

Вiдображають витрати на адмiнiстративний персонал та iншi витрати, пов`язанi з управлiнням та 

обслуговуванням Товариства.  

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Амортизацiя основних засобiв та нематерiальних активiв 471 432 

Витрати на оплату працi та вiдрахування на соцiальнi заходи 4 097 3 948 

Витрати з податку на землю та нерухомiсть 3 129 

Послуги банкiв 145 173 

Судовi витрати та витрати на виконавче впровадження 4 684 620 

Оренда/суборенда примiщень, включаючи комунальнi послуги 8 085 1 364 

Винагорода за iнформацiйно-консультацiйнi, юридичнi, аудиторськi послуги 82 62 

Витрати на збiр та обробку iнформацiї 4 823 8 056 

Iншi витрати загальногосподарського призначення 643 508 

ВСЬОГО 23 033 15 292 

Примiтка 11.7. Витрати на збут, рядок 2150 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Комiсiйна винагорода посередникам за укладення страхових контрактiв 10 890 12 419 

Примiтка 11.8. Iншi операцiйнi витрати, рядок 2180 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Внески до об’єднань страховикiв 1 254 1 500 

Витрати вiд списання сумнiвної та безнадiйної дебiторської заборгованостi 169 28 

Результат вiд продажу iноземної валюти 7 0 

Результат вiд операцiйних курсових рiзниць 0 3 

Визнанi штрафи, пенi, неустойки 469 47 

ВСЬОГО 1 899 1 578 

Примiтка 11.9. Iншi доходи, рядок 2240 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Дохiд вiд реалiзацiя фiнансових iнструментiв 116 535 402 154 

Результат вiд продажу необоротних активiв 68 23 

Процентнi доходи по фiнансових iнструментах 2 240 0 

ВСЬОГО 118 843 402 177 

Примiтка 11.10. Фiнансовi витрати, рядок 2250 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 



Результат вiд курсових рiзниць по фiнансовому зобов’язанню 1 410 387 

Примiтка 11.11. Iншi витрати, рядок 2270 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Собiвартiсть продажу фiнансових iнструментiв 116 515 401 620 

Витрати вiд змiни вартостi фiнансових iнструментiв, якi оцiнюються за справедливою вартiстю 0 

503 

Результат вiд припинення визнання необоротних активiв 0 26 

ВСЬОГО 116 515 402 149 

Примiтка 11.12. Витрати (дохiд) з податку на прибуток, рядок 2300 

тис. грн. 

Найменування статтi 2016 рiк 2017 рiк 

Податок на дохiд вiд здiйснення страхової дiяльностi 1 296 1 685 

Ставки податку у 2017 роцi складали: 

Базова (основна) ставка податку - 18 вiдсоткiв; 

Ставка податку на дохiд (одночасно iз ставкою податку на прибуток) - 3%; 

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов’язання у 2017 роцi Товариством не 

визнавалися. 

Примiтка 11.13. Операцiї в iноземнiй валютi 

У 2017 роцi операцiй в iноземних валютах не було. Товариство проводило перерахунок 

монетарних статей, пов’язаних з операцiйною та фiнансовою дiяльнiстю. Основнi обмiннi курси, 

що використовувались для перерахунку сум у iноземнiй валютi, були наступними: 

31 грудня 2016 р., гривень 31 грудня 2017 р., гривень 

1 долар США 27.1909 28.0672 

1 євро 28.4226 33.4954 

1 росiйський рубль 0.4511 0.4870 

Примiтки до Звiту про фiнансовий стан (Баланс) 

Примiтка 11.14. Iнформацiя щодо необоротних активiв, рядок 1000, 1010, 1015  

тис. грн. 

Рядок Найменування статтi Будинки та споруди Земельна дiлянка Машини та обладнання 

Транспортнi засоби Iнструменти, прилади, iнвентар Iншi основнi засоби Всього основнi засобi 

Iнвестицiйна нерухомiсть Нематерiальнi активи 

Будинки та споруди Земельна дiлянка  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Балансова вартiсть на 31 грудня 2016 року: 8 709 - 110 138 90 6 9053 - - 126 

1.1 Первiсна (переоцiнена) 12 894 - 3625 351 898 281 18049 - - 2895 

1.2 Знос на 31 грудня 2016 року 4 185 - 3515 213 808 275 8996 - - 2769 

2 Надходження протягом 2017 року 175 587 22 - 8 - - - - - 

3 Дооцiнка та уцiнка 19 577 16 287 - - - - - - - - 

4 Внутрiшнi перемiщення -20 216 -16 874 -259 259 - - 20 216 16874 - 

5 Сума нарахованої амортизацiї за 2017 рiк 211 - 98 31 63 1 - - - 28 

6 Вибуття 240 - 1950 - 199 85 - - - 853 

7 Балансова вартiсть на 31 грудня 2017 року: 7810 - 23 107 175 3 8118 20216 16874 98 

7.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть на 31 грудня 2017 року 12190 - 1439 351 966 196 15142 20216 

16874 2042 

7.2 Знос на 31 грудня 2017 року 4380 - 1416 244 791 193 7024 - - 1944 

Станом на 31 грудня 2017 та 2016 рокiв у складi основних засобiв облiковувалися повнiстю 

зношенi основнi засоби.  

Клас основних засобiв «Будинки та споруди», а також «Земельнi дiлянки» облiковуються за 

переоцiненою сумою, яка є його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь яка 

подальша накопичена амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Iншi 

класи основних засобiв, визначенi Товариством, облiковуються за собiвартiстю мiнус будь-яка 

накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Нарахування 



амортизацiї по об’єктах основних засобiв проводиться прямолiнiйним методом. 

У 2017 роцi проводилась переоцiнка основних засобiв iз залученням професiйного експерта-

оцiнювача. 

Нематерiальнi активи облiковуються за собiвартiстю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизацiї та будь-яких накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Нарахування амортизацiї 

нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом. 

Пiдстав для зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв у 2017 роцi не 

було. 

Переведення основних засобiв пiд час реалiзацiї до групи необоротних активiв, що утримуються 

для продажу, Товариством не здiйснювалося, оскiльки вказанi основнi засоби не вiдповiдали 

умовам класифiкацiї таких основних засобiв як утримуваних для продажу.  

У 2017 роцi вiдбувалося переведення Товариством основних засобiв, якi облiковувалися за 

переоцiненою вартiстю, до iнвестицiйної нерухомостi. Iнвестицiйна нерухомiсть облiковується за 

справедливою вартiстю. Подальша переоцiнка iнвестицiйної нерухомостi не проводилась. 

Примiтка 11.15. Довгострокова дебiторська заборгованiсть, рядок 1040 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Аванси, сплаченi перестраховикам по довгостроковим договорам факультативного 

перестрахування 0 379 

Примiтка 11.16. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати, рядок 1060 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Вiдкладена компонента аквiзицiйних витрат , пов’язаних з укладанням нових та поновленням 

iснуючих довгострокових страхових контрактiв 0 266 

Примiтка 11.17. Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах, рядок 1065* 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Залишок коштiв у централiзованих страхових резервних фондах (МТСБУ) 5 117 5 302 

Примiтка 11.18. Iншi необоротнi активи, рядок 1090* 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Залишок коштiв у операторiв ЯСП у якостi фiнансового забезпечення 203 122 

* Вказанi активи Товариство вважає грошовими коштами, якi обмеженi у використаннi та не 

мають фiксованого строку повернення. Первiсна оцiнка цих коштiв здiйснюється за справедливою 

вартiстю, яка дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка - за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi на дату оцiнки. 

Примiтка 11.19. Запаси, рядок 1100, 1101 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Паливо 1 1 

Запаснi частини 5 4 

Бланки договорiв страхування 108 56 

ВСЬОГО 114 61 

Собiвартiсть одиниць запасiв, якi не є взаємозамiнними (бланки та запаснi частини), визнається 

шляхом використання конкретної iдентифiкацiї їх iндивiдуальної собiвартостi. Собiвартiсть iнших 

запасiв (паливо) визнається Товариством за формулою «перше надходження – перший видаток» 

(ФIФО). У 2017 у Товариства були вiдсутнi пiдстави для знецiнення запасiв. 

Примiтка 11.20. Дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги, рядок 1125 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Дебiторська заборгованiсть щодо укладених договорiв страхування 922 4 310 

Дебiторська заборгованiсть щодо укладених договорiв вхiдного перестрахування 36 58  

ВСЬОГО 958 4 368 



Товариство застосовує спрощення практичного характеру i не здiйснює дисконтування фiнансових 

iнструментiв, коли умовами договору передбачена можливiсть вимоги боргу в будь-який час 

(вважається поточною заборгованiстю), та поточної заборгованостi (до 12 мiсяцiв), оскiльки вплив 

часу на вартiсть грошей не iстотний. 

Примiтка 11.21. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: за виданими авансами, рядок 1130 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Аванси, сплаченi асистуючим компанiям 20 39 

Аванси, сплаченi за придбання товарiв, робiт, послуг 1060 9 

Аванси, сплаченi перестраховикам 24 238 

Аванси, сплаченi страховим посередникам 412 425 

ВСЬОГО 1 516 711 

Примiтка 11.22. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками: з бюджетом, рядок 1135 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Дебiторська заборгованiсть за вiйськовим збором 0 2 

Примiтка 11.23. Дебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв, рядок 1140 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Дебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками по коштах, якi знаходяться в 

розпорядженнi МТСБУ 7 92 

Примiтка 11.24. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть, рядок 1155 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Дебiторська заборгованiсть за регресними вимогами 293 194 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з операцiйної оренди майна 0 20 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками щодо частини страхового 

вiдшкодування, яка має бути компенсована перестраховиком згiдно договору перестрахування 0 

13 

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з продажу активiв 15 271 0 

ВСЬОГО 15 564 227 

Примiтка 11.25. Поточнi фiнансовi iнвестицiї, рядок 1160 

На 31.12.2016 тис. грн. 

Найменування емiтента Код за ЄДРПОУ Вид цiнних паперiв Кiлькiсть Вартiсть 

ПАТ "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ ЛОГIСТIКС" 20006855 акцiї iменнi простi 103 332 134 18 600 

ПАТ "Фiнансова компанiя Авангард" 36019681 акцiї iменнi простi 1 533 207 6 209 

СТзОВ «Прогрес-Плюс» 30472034 облiгацiї пiдприємства, iменнi вiдсотковi 2 700 2 712 

ПАТ «Профiнанс ПАТ» 37249988 акцiї простi iменнi 9 566 17 649 

ТОВ «КУА «Абсолют капiтал «ЗНВПIФ «Абсолют Платинум» 38404576-23300125 iнвестицiйнi 

сертифiкати; iменнi; 2 16 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЕГРЕС-АГРО» 35493502 облiгацiї 

пiдприємств iменнi процентнi 19 232 19 588 

Всього 64 774 

На 31.12.2017 тис. грн. 

Найменування емiтента Код за ЄДРПОУ Вид цiнних паперiв Кiлькiсть Вартiсть 

ТОВ «КУА «ГФК» (ПЗНВIФ «Авангард-Агро-Iнвест») 34601013-233574 iнвестицiйнi сертифiкати; 

iменнi; 285 285 

ТОВ «КУА «ГФК» (ПЗНВIФ «Сток-Менеджмент») 34601013-233578 iнвестицiйнi сертифiкати; 

iменнi; 41 4 735 

ТОВ «КУА «ЄТI» (ПЗНВIФ «Євротранс-Схiд») 34601013-233946 iнвестицiйнi сертифiкати; iменнi 

279 280 

СТзОВ «Прогрес-Плюс» 30472034 облiгацiї пiдприємства, iменнi вiдсотковi 67 100 67 503 

Всього 72 803 



Поточнi фiнансовi активи облiковуються Товариством справедливою вартiстю через прибуток або 

збиток. Товариство у 2017 роцi не проводило перекласифiкацiю жодних фiнансових активiв. 

Станом на 31.12.2017 року Товариством було проведено переоцiнку зазначених вище фiнансових 

активiв, результат переоцiнки вiдображено у Статтi «Iншi доходи» та «Iншi витрати» у Звiтi про 

сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Станом на 31 грудня 2017 року згiдно з Рiшення НКЦПФРУ обiг iнвестицiйних сертифiкатiв 

емiтента ТОВ «КУА «Абсолют капiтал «ЗНВПIФ «Абсолют Платинум», якi облiковувалися на 

балансi Товариства, було зупинено. Керiвництво прийняло рiшення про вiдображення цих цiнних 

паперiв за справедливою вартiстю, яка дорiвнює 0,01 грн. за весь пакет iнвестицiйних 

сертифiкатiв. Результат переоцiнки вiдображено у Статтi «Iншi витрати» у Звiтi про сукупний 

дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 

Примiтка 11.26. Грошi та їх еквiваленти, рядок 1165, 1167 

тис. грн. 

Грошовi кошти 31.12.2016 31.12.17 

Грошовi кошти на банкiвських рахунках в нацiональнiй валютi 9 052 10 020 

Строковi банкiвськi депозити у нацiональнiй валютi 10 008 15 061 

Грошовi кошти на валютних рахунках, по курсу НБУ на звiтну дату 27 37 

Всього 19 087 25 118 

Первiсна оцiнка грошових коштiв та їх еквiвалентiв здiйснюється за справедливою вартiстю, яка 

дорiвнює їх номiнальнiй вартостi. Подальша оцiнка - за справедливою вартiстю, яка дорiвнює їх 

номiнальнiй вартостi на дату оцiнки. 

Примiтка 11.27. Витрати майбутнiх перiодiв, рядок 1170 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Поточна складова вiдстрочених аквiзицiйних витрат, пов’язаних з укладанням нових та 

поновленням iснуючих довгострокових страхових контрактiв 0 191 

Оплата права користування програмними продуктами 1 4 

ВСЬОГО 1 195 

 

Примiтка 11.28. Частка перестраховика у страхових резервах, рядок 1180, 1183 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Частка перестраховика у резервах незароблених премiй 3 261 1 369 

 

Примiтка 11.29. Iншi оборотнi активи, рядок 1190 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Поштовi марки 0 2 

Примiтка 11.30. Власний капiтал, рядок 1495 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Зареєстрований капiтал 77 000 77 000 

Капiтал в дооцiнках 6 228 41 753 

Резервний капiтал 12 367 12 367 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -24 464 -26 744 

Iншi резерви: 7 761 7 021 

резерв катастроф 1 600 0 

резерв коливань збитковостi 6 161 7 021 

Всього: 78 892 111 397 

Примiтка 11.31. Iншi довгостроковi зобов’язання, рядок 1515 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Позика вiд нерезидента 10 876 0 



Страховi премiї, отриманi авансом по довгостроковим договорам 0 719 

Всього: 10 876 719 

Примiтка 11.32. Страховi резерви, рядок 1530, 1532,1533 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Резерв незароблених премiй 18 789 23 228 

Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 3 190 2 237 

Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 2 866 3 060 

Всього: 24 845 28 525 

 

Примiтка 11.33. Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов’язаннями, рядок 

1610 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Позика вiд нерезидента 1 145 12 409 

У продовж звiтного перiоду Товариство не отримувало та не надавало кредити, позики поворотну 

фiнансову допомогу.  

 

Примiтка 11.34. Поточна кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги, рядок 1615 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Кредиторська заборгованiсть за придбанi товари, роботи, послуги 346 65 

 

Примiтка 11.35. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом, рядок 1620, 

1621 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Розрахунки з бюджетом, в т. ч.: 334 528 

з податку на прибуток 315 494 

 

Примiтка 11.36. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками зi страхування, рядок 1625 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Розрахунки зi страхування 21 23 

 

Примiтка 11.37. Поточна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з оплати працi, рядок 1630 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Розрахунки з оплати працi 93 90 

 

Примiтка 11.38. Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами, рядок 1635 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Страховi премiї, отриманi авансом 1 050 947 

 

Примiтка 11.39. Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю, рядок 1650 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з об’єднаннями страховикiв 3 47 

Кредиторська заборгованiсть по страхових контрактах у випадку їх розторгнення 0 1 

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з перестраховиками по договорах перестрахування 1 

735 942 

Кредиторська заборгованiсть за страховими виплатами 40 119 



Кредиторська заборгованiсть за послуги врегулювання страхових випадкiв 29 12 

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках зi страховими посередниками 6 38 

Кредиторська заборгованiсть по розрахунках з асистуючими компанiями 49 152 

Всього 1862 1311 

 

Примiтка 11.40. Поточнi забезпечення, рядок 1660 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Забезпечення на виплату вiдпусток працiвникам 310 271 

 

Примiтка 11.41. Iншi поточнi зобов’язання, рядок 1690 

тис. грн. 

Найменування статтi 31.12.2016 рiк 31.12.2017 рiк 

Помилково зарахованi кошти 5 36 

Заборгованiсть перед третiми особами по зобов’язанням працiвникiв 2 2 

Всього: 7 38 

 

Примiтки до Звiту про рух грошових коштiв (за прямим методом) 

тис. грн. 

Найменування статтi Код рядка 2016 рiк 2017 рiк 

Чистий рух коштiв вiд операцiйної дiяльностi 3195 -10 495 14 606 

Чистий рух коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi 3295 19 582 -8 577 

Чистий рух коштiв вiд фiнансової дiяльностi дiяльностi 3395 0 0 

Чистий рух грошових коштiв за звiтний перiод 3400 9 087 6 029 

Залишок коштiв на початок року 3405 9 929 19 087 

Вплив змiн валютних курсiв на залишок коштiв 3410 71 2 

Залишок коштiв на кiнець року 3415 19 087 25 118 

 

Примiтки до Звiту про власний капiтал 

тис. грн. 

Найменування статтi Код рядка 2016 рiк 2017 рiк 

Скоригований залишок на початок року, в т. ч.: 4095 87 429 78 892 

Зареєстрований капiтал 77 000 77 000 

Капiтал у дооцiнках 6 228 6 228 

Резервний капiтал 12 367 12 367 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -13 009 -24 464 

Iншi резерви 4 843 7 761 

Разом змiни в капiталi, в т. ч.: 4295 -8 537 32 505 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток): -11455 -2 280 

Чистий прибуток (збиток) за звiтний перiод 4100 -3 964 -3 464 

Iншi змiни в капiталi 4290 -7 491 740 

дооцiнка(уцiнка) необоротних активiв 4111 0 444 

Iншi резерви: 2 918 -740 

Iншi змiни в капiталi 4290 2 918 -740 

Капiтал у дооцiнках: 0 35 525 

дооцiнка(уцiнка) необоротних активiв 4111 0 35 525 

Залишок на кiнець року, в т. ч.: 4300 78 892 78 892 

Зареєстрований капiтал 77 000 77 000 

Капiтал у дооцiнках 6 228 41 753 

Резервний капiтал 12 367 12 367 

Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) -24 464 -26 744 

Iншi резерви 7 761 7 021 

XII. Розкриття iншої iнформацiї 



12.1. Цiлi, полiтика та процеси в областi управлiння капiталом 

Товариство здiйснює управлiння капiталом з метою досягнення наступних цiлей: 

дотримання нормативних вимог, встановлених законодавством;  

забезпечення сталого нарощування активних операцiй;  

забезпечення фiнансового розвитку Товариства; 

виконання вимог щодо якостi капiталу;  

постiйне вдосконалення системи управлiння ризиками; 

забезпечення здатностi Товариства функцiонувати в якостi безперервно дiючого пiдприємства; 

збереження спроможностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть так, щоб забезпечувати дохiд 

для акцiонерiв Товариства та виплат iншим зацiкавленим сторонам. 

Основними зовнiшнiми вимогами до капiталу є мiнiмальна сума статутного капiталу, розмiр 

власного капiталу у спiввiдношеннi до зареєстрованого статутного капiталу, а також ряд 

нормативiв платоспроможностi, розмiщення страхових резервiв i iнших нормативiв. 

Товариство здiйснює огляд структури капiталу на щорiчнiй основi. При цьому, Товариство 

постiйно аналiзує вартiсть капiталу, притаманнi його складовим ризики, контролює склад, 

структуру та динамiку капiталу й може коригувати свою полiтику й цiлi управлiння капiталом з 

урахуванням змiн в операцiйному середовищi, тенденцiях ринку або стратегiї розвитку. На основi 

отриманих висновкiв Товариство здiйснює регулювання капiталу шляхом залучення додаткового 

капiталу або фiнансування, а також виплати дивiдендiв та погашення iснуючих позик. 

Мета аналiзу капiталу – пошук напрямiв пiдвищення ефективностi використання капiталу 

Товариства для забезпечення фiнансової стiйкостi. 

Для аналiзу фiнансової стiйкостi Товариство застосовує Коефiцiєнт концентрацiї власного 

капiталу (Коефiцiєнт автономiї), що характеризує частку власного капiталу в структурi капiталу 

Товариства (Власний капiтал/Активи), а отже, спiввiдношення iнтересiв власникiв Товариства i 

кредиторiв. Вважається, що даний коефiцiєнт бажано пiдтримувати на досить високому рiвнi, 

оскiльки в такому випадку вiн свiдчить про стабiльну фiнансову структуру коштiв, якiй вiддають 

перевагу кредитори. Вона виражається в невисокiй питомiй вазi позикового капiталу i бiльш 

високому рiвнi коштiв, забезпечених власними засобами. Це є захистом вiд великих втрат в 

перiоди спаду дiлової активностi i гарантiєю отримання кредитiв. Коефiцiєнтом власного капiталу, 

що характеризує досить стабiльне положення при iнших рiвних умовах в очах iнвесторiв i 

кредиторiв, є вiдношення власного капiталу до пiдсумку на рiвнi 40% i вище. 

Коефiцiєнт автономiї за результатами дiяльностi Товариства в 2016 та 2017 роки перевищує 

рекомендований показник 40 % та складає 66% та 71%, що свiдчить про стабiльне положення 

Товариства. 

Товариство вважає, що загальна сума капiталу, управлiння яким здiйснюється, дорiвнює сумi 

власного капiталу, вiдображеного у I Роздiлi Пасиву у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

Статутний капiтал Товариства становить 77 000 тис. грн.. та сформований виключно у грошовiй 

формi (Стаття «Зареєстрований (пайовий) капiтал» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)) та 

перевищує мiнiмально встановлений законодавством розмiр. 

Прибуток, що залишається у розпорядженнi Товариства пiсля сплати податкiв i обов’язкових 

платежiв, розподiляється на формування резервних та iнших фондiв, збiльшення капiталу та 

виплату дивiдендiв на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв.  

Резервний капiтал Товариства створюється у розмiрi не менше 15% статутного капiталу 

Товариства i призначається для покриття витрат, пов’язаних з вiдшкодуванням збиткiв, та 

запланованих витрат. Резервний капiтал формується шляхом щорiчних вiдрахувань у розмiрi не 

менше 5% суми щорiчного прибутку Товариства до досягнення визначеного розмiру (Стаття 

«Резервний капiтал» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)). Резервний капiтал створений у 

повному обсязi. 

Товариство нараховує дивiденди учасникам, якi визнає як зобов’язання на звiтну дату тiльки в 

тому випадку, якщо вони були оголошенi до звiтної дати включно. 

Нарахування та виплати дивiдендiв Товариством у 2017 роцi по результатах дiяльностi 2016 року 

не здiйснювалось, згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Товариства. 

За результатами роботи у 2017 роцi Загальнi збори акцiонерiв призначенi на 27.04.2018 року.  



У звiтному перiодi Товариством на будь-яку дату дотримано:  

норматив достатностi активiв - сума прийнятних активiв збiльшена на величину непростроченої 

дебiторської заборгованостi за укладеними договорами страхування та/або перестрахування 

перевищувала/перевищує сумарну величину довгострокових та поточних зобов’язань i 

забезпечень. Станом на 31.12.2017 року норматив достатностi перевищує довгостроковi та поточнi 

зобов’язання на 101 922 тис. грн.;  

норматив диверсифiкованостi активiв – сума прийнятних активiв, якi вiдповiдають критерiям та 

вимогам до диверсифiкованостi активiв, установлених роздiлом III Положення «Про обов’язковi 

критерiї та нормативи достатностi, диверсифiкацiї та якостi активiв страховика» (Розпорядження 

НКРРФПУ №396 вiд 23.02.2016 р.) перевищувала сформованi страховi резерви. Станом на 

31.12.2017 року норматив диверсифiкованостi активiв перевищує величину страхових резервiв 712 

тис. грн.  

Станом на 31.12.2017 року розмiр власного капiталу Товариства дорiвнює 111 397 тис. грн., тобто, 

чистi активи (нетто-активи) Товариства перевищують розмiр статутного капiталу, що вiдповiдає 

вимогам статтi 144 п.4 Цивiльного кодексу України та пункту 2.5 лiцензiйних умов провадження 

страхової дiяльностi, затверджених розпорядженням Державної комiсiї з регулювання ринкiв 

фiнансових послуг України вiд 28 серпня 2003 р. № 40.  

Товариством дотримано норми ст. 30 Закону України вiд 07.03.1996 р. № 85/96-ВР «Про 

страхування»: 

сплачений статутний капiтал; 

сформовано страховi резерви, яких достатньо для майбутнiх виплат; 

перевищення фактичного запасу платоспроможностi (111 299 тис. грн.) над нормативним (12 998 

тис. грн.); 

на момент реєстрацiї мiнiмальний розмiр статутного капiталу складав 1 млн. євро; 

наявнiсть гарантiйного фонду у сумi 27 376 тис. грн.  

Товариство дотрималось всiх регулятивних вимог до капiталу у звiтному перiодi.  

12.2. Розкриття операцiй з пов’язаними сторонами 

Згiдно МСФЗ 24, до пов’язаних сторiн належать: юридичнi особи, якi мають можливiсть 

одноосiбно контролювати дiяльнiсть Товариства або суттєво впливати на прийняття ним 

фiнансових та оперативних рiшень, а так само тi, щодо яких Товариство має такi можливостi - це 

фiзичнi особи, або члени сiм’ї фiзичної особи, якi здiйснюють одноосiбно контроль за дiяльнiстю 

Товариства, а також посадовi особи, якi мають повноваження на планування, керiвництво та 

контроль за дiяльнiстю структурних пiдроздiлiв Товариства i члени родин зазначених вище осiб. 

Перелiк пов’язаних сторiн визначається Товариством, враховуючи сутнiсть вiдносин, а не лише 

юридичну форму.  

До пов’язаних сторiн Товариства вiдносяться учасники, що володiють часткою 20% i бiльше 

вiдсоткiв у статутному капiталi Товариства, дочiрнi пiдприємства Товариства та управлiнський 

персонал в особi Голови Правлiння, Наглядової Ради та Членiв Правлiння. 

Товариство приймає полiтику взаємовiдносин iз пов’язаними особами без спецiального 

цiноутворення. Операцiї iз пов’язаними особами вiдображуються виключно за принципом 

справедливої вартостi на пiдставi договорiв з врахуванням iнтересiв обох сторiн. 

У 2017 роцi з пов’язаними особами здiйснювалися розрахунки виключно по короткострокових 

виплатах, а саме: нарахування та виплата заробiтної плати, а саме: 

2016 рiк 2017 рiк 

Нарахований дохiд, грн. Поточна заборгованiсть по нарахованих та не виплачених доходах станом 

на 31.12.2016 року, грн. Нарахований дохiд, грн. Заборгованiсть на 31.12.2017 

Наглядова рада  

Павлiш Iрина Миколаївна 11 946,86 644,00 45 316,38 1 432,80 

Голова Правлiння  

Нечипоренко Юрiй Володимирович 69 354,98 2 415,00 16 259,43 - 

Кравченко Олег Олександрович - - 55 889,33 2 327,56 

Члени Правлiння  

Кравченко Олег Олександрович 62 018,09 1 551,45 13 877,01 - 



Лисенко Ольга Григорiвна 23 788,50 - - - 

Моiсеєва Ольга Анатолiївна 49 590,55 - - - 

Гремченко Андрiй Олександрович 60 104,51 2 052,75 3 552,49 - 

Черкаська Iрина Петрiвна 57 652,86 2 133,25 63 683,99 1 163,30 

12.3. Персонал та оплата працi 

Всi винагороди, якi передбаченi для працiвникiв Товариства враховуються як поточнi, вiдповiдно 

до МСБО 19 «Виплати працiвникам». 

Вони включать: 

заробiтну плату; 

внески на соцiальне забезпечення; 

оплачувану щорiчну вiдпустку та оплачувану вiдпустку у зв’язку iз хворобою; 

участь у прибутку та премiювання. 

Данi виплати вiдображаються в звiтностi наступним чином: за функцiональним використанням 

працiвникiв у Звiтi про сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) чи собiвартостi створення 

iншого необоротного активу, у випадку його створення власними силами (Стаття «Незавершенi 

капiтальнi iнвестицiї» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс)); Стаття «Поточна кредиторська 

заборгованiсть за розрахунками зi страхування», Стаття «Поточна кредиторська заборгованiсть за 

розрахунками з оплати працi» у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс). 

За 2017 та 2016 роки середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв становила вiдповiдно 92 i 120 осiб.  

Iнформацiю по виплатах працiвникам  

2016 рiк 2017 рiк 

 

Нарахований дохiд, грн. Поточна заборгованiсть по нарахованих та не виплачених доходах станом 

на 31.12.2016 року, грн.  

Сума 

ЄСВ, грн.  

Нарахований дохiд, грн. Поточна заборгованiсть по нарахованих та не виплачених доходах станом 

на 31.12.2017 року, грн.  

Сума 

ЄСВ, грн. 

3 345 748,58 93 210,07 699 877,44 3285626,89 89 621,92 695 662,53 

12.4. Умовнi активи, зобов’язання та невизнанi контрактнi зобов’язання  

12.4.1. Оподаткування 

Для української системи оподаткування характерними є наявнiсть численних податкiв та 

законодавство, яке часто змiнюється. Податкове законодавство є часто невизначеним, може мати 

рiзне трактування, а в деяких випадках є суперечливим. Нерiдко виникають протирiччя у 

трактуваннi податкового законодавства мiж органами фiскальної служби, уповноваженими 

органiзацiями, компанiями та iншими державними установами. Податковi декларацiї пiдлягають 

перевiрцi з боку органiв влади, якi згiдно iз законодавством уповноваженi застосовувати штрафнi 

санкцiї, а також стягувати пеню. Цi факти створюють в Українi значно серйознiшi податковi 

ризики, нiж тi, якi є типовими для країн з бiльш розвиненими системами оподаткування. 

Керiвництво вважає, що воно виконує всi вимоги чинного податкового законодавства. Проте не 

може iснувати впевненостi у тому, що податковi органи не матимуть iншої думки щодо 

вiдповiдностi Товариства чинному податковому законодавству i не застосують штрафнi санкцiї. У 

цiй фiнансовiй звiтностi не був створений резерв на потенцiйнi штрафнi санкцiї, пов’язанi з 

оподаткуванням, оскiльки станом на 31 грудня 2017 року Керiвництво вважає, що його 

тлумачення вiдповiдного законодавства, i позицiя Товариства, стосовно податкових питань, буде 

пiдтримана. 

12.4.2. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв 

Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, iснує ймовiрнiсть того, що активи не 

зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. 

Ступiнь повернення цих активiв у значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться 

поза зоною контролю Товариства. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству 



визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. Виходячи з наявних 

обставин та iнформацiї, на думку керiвництва Товариства, додатковий резерв пiд фiнансовi активи 

на сьогоднiшнiй день не потрiбен. 

12.4.3. Юридичнi аспекти  

В процесi звичайної дiяльностi Товариство залучено в судовi розгляди i до нього висуваються iншi 

претензiї. Керiвництво вважає, що в кiнцевому пiдсумку зобов’язання, якщо таке буде, що 

випливає з рiшення таких судових розглядiв або претензiй, не спричинить iстотного впливу на 

фiнансове становище або майбутнi результати дiяльностi Товариства. 

12.5. Цiлi та полiтики управлiння ризиками  

Керiвництво Товариства визнає, що дiяльнiсть Товариства пов’язана з ризиками i вартiсть чистих 

активiв у нестабiльному ринковому середовищi може суттєво змiнитись унаслiдок впливу 

суб’єктивних та об’єктивних чинникiв, вiрогiднiсть i напрямок впливу яких заздалегiдь точно 

передбачити неможливо. Управлiння ризиками Керiвництвом Товариства здiйснюється на основi 

розумiння причин виникнення ризику, кiлькiсної оцiнки його можливого впливу на вартiсть 

чистих активiв та застосування iнструментарiю щодо його пом’якшення.  

12.5.1. Управлiння страховим (андерайтинговим) ризиком  

Товариство укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризикiв або фiнансових 

ризикiв або обох видiв ризикiв. Контракт, який наражає емiтента на фiнансовий ризик без 

значного страхового ризику, не є страховим контрактом. Страховий ризик є значним, якщо i 

тiльки якщо страховий випадок може змусити Товариство здiйснити значнi додатковi виплати за 

будь-яким сценарiєм, за винятком сценарiїв, яким бракує комерцiйної сутностi. Якщо значнi 

додатковi виплати пiдлягали б здiйсненню за сценарiєм, який має комерцiйну сутнiсть, умова, 

наведена вище, може виконуватися, навiть якщо страховий випадок є надзвичайно маловiрогiдним 

або навiть якщо очiкувана (тобто, зважена з урахуванням ймовiрностi) теперiшня вартiсть 

можливих грошових потокiв є лише невеликою часткою очiкуваної теперiшньої вартостi всiх 

залишкових контрактних грошових потокiв. В якостi загальної полiтики Товариство визнає 

значним страховим ризиком потенцiйне зобов’язання по виплатi вiдшкодування у разi настання 

страхового випадку, що на 10% перевищує суму виплат в разi ненастання страхового випадку. 

Додатковi виплати, описанi вище, стосуються сум, якi перевищують суми, що пiдлягали б сплатi, 

якби жодного страхового випадку не вiдбулося (за винятком сценарiїв, яким бракує комерцiйної 

сутностi). Такi додатковi суми включають витрати, пов’язанi з врегулюванням та оцiнкою 

страхових виплат, але не стосуються: 

втрати можливостi стягувати з власника страхового полiсу винагороду за майбутнi послуги.  

вiдмови вiд стягнення в разi смертi зборiв, якi вимагалися б при анулюваннi контракту чи його 

достроковому припиненнi.  

платежу, залежного вiд подiї, яка не наражає власника контракту на значний збиток. 

Iнвестицiйними контрактами є договори, якi передають фiнансовi ризики без значного страхового 

ризику. Фiнансовий ризик - ризик можливої майбутньої змiни однiєї або кiлькох визначених 

ставок вiдсотка, цiни на фiнансовi iнструменти, цiни на споживчi товари, валютного курсу, iндексу 

цiн чи ставок, показника кредитного рейтингу чи iндексу кредитоспроможностi або iншої змiнної 

величини, за умови, що у випадку нефiнансової змiнної величини, ця змiнна не є характерною для 

сторони контракту. 

Для страховика, який здiйснює види страхування iншi, нiж страхування життя, андерайтинговий 

ризик включає:  

ризик недостатностi страхових премiй i резервiв - ризик, викликаний коливаннями частоти, 

середнiх розмiрiв та розподiлу збиткiв при настаннi страхових випадкiв. З метою зниження ризику 

Товариство формує страховi резерви, що дають можливiсть безумовно виконувати взятi 

зобов’язання та має в наявностi високолiквiднi активи, якi перевищують суми страхових резервiв;  

катастрофiчний ризик - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй та 

оцiнок їх наслiдкiв. З метою зниження цього ризику Товариство використовує договори 

перестрахування.  

Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовiрнiсть настання страхової 

подiї i невизначенiсть суми вiдповiдного вiдшкодування. По самiй сутi договору страхування, цей 



ризик є випадковим i внаслiдок цього непередбачуваним. Для портфеля договорiв страхування, де 

теорiя ймовiрностi використовується для визначення цiни договору та створення резервiв, 

основний ризик, якому пiддається Товариство, полягає в тому, що фактичнi виплати перевищать 

балансову вартiсть страхових зобов’язань. Це може вiдбутися в результатi того, що регулярнiсть 

або розмiр виплат будуть вищi, нiж за оцiночними даними. Страховi випадки носять випадковий 

характер, i фактична кiлькiсть i сума виплат будуть з року в рiк вiдрiзнятися вiд даних, 

передбачених страховими моделями. Як показує досвiд, чим бiльше портфель подiбних договорiв 

страхування, тим менше вiдносна мiнливiсть очiкуваного результату. Крiм того, якщо портфель 

договорiв страхування є бiльш диверсифiкованим, змiни в будь-якiй з його пiдгруп нададуть 

менший вплив на портфель в цiлому. Всi договори, за якими страхова сума за окремим предметом 

договору страхування перевищувала 10 % суми сплаченого Статутного капiталу i сформованих 

вiльних резервiв та страхових резервiв, були перестрахованi. Ключовими характеристиками 

системи врегулювання страхових ризикiв (страхових випадкiв) є: безперервнiсть, оперативнiсть i 

об’єктивнiсть (документальнiсть). Управлiння страховим ризиком здiйснюється завдяки 

поєднанню андерайтингових полiтик, принципiв цiноутворення, створення резервiв та 

перестрахування. Керiвництво контролює страховий ризик шляхом:  

стратегiї андерайтингу та проактивного монiторингу ризику. Товариство встановлює лiмiти 

максимально можливої суми страхових збиткiв, якi вона може вiдшкодувати, i передає вiдповiднi 

контрольнi повноваження спiвробiтникам з урахуванням їх професiйної компетентностi. Оцiнка 

потенцiйних нових продуктiв проводиться з метою всебiчного аналiзу пов’язаних з ними ризикiв i 

виправданостi таких ризикiв з точки зору майбутнiх доходiв.  

укладання вiдповiдних договорiв перестрахування. Товариство здiйснює страхову дiяльнiсть 

виключно в Українi, i всi договори страхування укладаються в українських гривнях. Керiвництво 

аналiзує концентрацiю страхового ризику за напрямками страхової дiяльностi.  

12.5.2. Управлiння фiнансовими ризиками  

Управлiння фiнансовими ризиками лежить в основi страхової дiяльностi i є iстотним елементом 

операцiйної дiяльностi Товариства. Ринковий ризик, що включає в себе цiновий ризик, ризик 

змiни процентних ставок i валютний ризик, а також кредитний ризик i ризик лiквiдностi є 

основними фiнансовими ризиками, з якими зустрiчається Товариство в процесi здiйснення своєї 

дiяльностi.  

Полiтика Керiвництва по управлiнню ризиками нацiлена на визначення, аналiз i управлiння 

ризиками, пiд якi пiдпадає Товариство, на встановлення лiмiтiв ризикiв i вiдповiдних контролiв, а 

також на постiйну оцiнку рiвня ризикiв i їх вiдповiдностi встановленим лiмiтам. Полiтика й 

процедури по управлiнню ризиками переглядаються на регулярнiй основi з метою вiдображення 

змiн ринкової ситуацiї, пропонованих продуктiв i послуг кращої практики, що з’являється. 

Керiвництво вiдповiдає за належне функцiонування системи контролю по управлiнню ризиками, 

за управлiння ключовими ризиками й схвалення полiтик i процедур по управлiнню ризиками, а 

також за схвалення великих угод. Основою управлiння фiнансовими ризиками є встановлення 

лiмiтiв ризику й контроль над дотриманням цих лiмiтiв.  

12.5.2.1. Ринковий ризик  

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: iнший цiновий ризик, валютний ризик та вiдсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв’язку з ризиками збиткiв, зумовлених коливаннями цiн на акцiї, вiдсоткових ставок та 

валютних курсiв. Товариство наражатиметься на ринковi ризики у зв’язку з iнвестицiями в акцiї, 

облiгацiї та iншi фiнансовi iнструменти. 

Iнший цiновий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових цiн (окрiм тих, що виникають 

унаслiдок вiдсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно вiд того, чи спричиненi вони 

чинниками, характерними для окремого фiнансового iнструмента або його емiтента, чи 

чинниками, що впливають на всi подiбнi фiнансовi iнструменти, з якими здiйснюються операцiї на 

ринку. Основним методом оцiнки цiнового ризику є аналiз чутливостi. Серед методiв 

пом’якшення цiнового ризику Товариство використовує диверсифiкацiю активiв та дотримання 



лiмiтiв на вкладення в акцiї та iншi фiнансовi iнструменти з нефiксованим прибутком. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструменту коливатимуться внаслiдок змiн валютних курсiв. Валютнi ризики у 

Товариства виникають у незначнiй мiрi, оскiльки постачання послуг здiйснюється у нацiональнiй 

валютi, договори з перестраховиками - нерезидентами Товариством не укладаються, частка 

фiнансових зобов’язань, номiнованими в iноземнiй валютi, є незначною, виплати по страховим 

вiдшкодуванням по договорам страхування медичних витрат, укладених подорожуючими за 

кордон, здiйснюються у короткi термiни та не є значними для Товариства. Для мiнiмiзацiї та 

контролю за валютними ризиками Товариство вiдслiдковує частку фiнансових iнструментiв, 

номiнованих в iноземнiй валютi, у загальному обсязi активiв.  

Зобов’язання, якi наражаються на валютнi ризики 

тис. грн. 

Тип зобов’язання 31 грудня 2016 31 грудня 2017 

Позика 12 021 12 409 

Заявленi збитки по договорам страхування медичних витрат 300 69 

Валюта балансу 119 781 156 323 

Частка 10% 8% 

Товариство не проводило операцiй з метою хеджування валютних ризикiв. 

Вiдсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартiсть або майбутнi грошовi потоки вiд 

фiнансового iнструмента коливатимуться внаслiдок змiн ринкових вiдсоткових ставок. 

Керiвництво Компанiї усвiдомлює, що вiдсотковi ставки можуть змiнюватись i це впливатиме як 

на доходи Компанiї, так i на справедливу вартiсть чистих активiв. Усвiдомлюючи значнi ризики, 

пов’язанi з коливаннями вiдсоткових ставок у високо iнфляцiйному середовищi, яке є властивим 

для фiнансової системи України, керiвництво Товариства контролює частку активiв, розмiщених у 

боргових зобов’язаннях у нацiональнiй валютi з фiксованою вiдсотковою ставкою. Керiвництво 

Товариства здiйснює монiторинг вiдсоткових ризикiв та контролює їх максимально припустимий 

розмiр. У разi зростання вiдсоткових ризикiв Товариство має намiр позбуватися боргових 

фiнансових iнструментiв з фiксованою вiдсотковою ставкою. Монiторинг вiдсоткових ризикiв 

здiйснюється шляхом оцiнки впливу можливих змiн вiдсоткових ставок на вартiсть вiдсоткових 

фiнансових iнструментiв. 

12.5.2.2. Ризик лiквiдностi 

Ризик лiквiдностi – ризик того, що Товариство матиме труднощi при виконаннi зобов’язань, 

пов’язаних iз фiнансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштiв 

або iншого фiнансового активу. Товариство здiйснює управлiння своєю лiквiднiстю шляхом 

ретельного монiторингу запланованих платежiв у рахунок очiкуваних страхових виплат, а також 

вибуття грошових коштiв внаслiдок повсякденної дiяльностi та зберiгає значну частину страхових 

резервiв в лiквiдних активах. Керiвництво щотижнево розглядає прогнози грошових потокiв 

Товариства. Управлiння потребами лiквiдностi Товариства здiйснюється на щоденнiй основi за 

допомогою як короткострокових, так i довгострокових прогнозiв. Товариство аналiзує термiни 

платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також 

прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. Керiвництво вважає, що доступнi 

очiкуванi операцiйнi грошовi потоки достатнi для фiнансування поточних операцiй Товариства. 

12.5.2.3. Кредитний ризик (Ризик дефолту контрагента) 

Кредитний ризик (Ризик дефолту контрагента) – ризик неспроможностi контрагента 

(перестраховика, боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi 

зобов’язання перед страховиком i це буде причиною виникнення фiнансового збитку iншої 

сторони. Цей ризик притаманний таким фiнансовим iнструментам, як поточнi та депозитнi 

рахунки в банках, облiгацiї та дебiторська заборгованiсть. Основним методом оцiнки кредитних 

ризикiв Керiвництвом Товариства є оцiнка кредитоспроможностi контрагентiв, для чого 

використовуються кредитнi рейтинги та будь-яка iнша доступна iнформацiя щодо їх спроможностi 

виконувати борговi зобов’язання. Товариства проводить жорсткий вiдбiр контрагентi та працює 

тiльки з тими, що мають належну кредитну iсторiю або дотримуються спiвпрацi на умовах 

попередньої оплати, належнi рейтинги фiнансової надiйностi. Товариство використовує наступнi 



методи управлiння кредитними ризиками:  

лiмiти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом;  

лiмiти щодо боргових зобов’язань за класами фiнансових iнструментiв; 

лiмiти щодо вкладень у фiнансовi iнструменти в розрiзi кредитних рейтингiв за Нацiональною 

рейтинговою шкалою;  

лiмiти щодо розмiщення депозитiв у банках з рiзними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитiв протягом останнiх п’яти рокiв.  

В 2017 роцi в Товариствi не вiдбулось прострочення фiнансових активiв, застава пiд кредити не 

надавалась, кредити не отримувались. 

12.5.3. Операцiйний ризик  

Операцiйний ризик - ризик виникнення збиткiв, якi є наслiдком недосконалої роботи внутрiшнiх 

процесiв та систем Товариства, її персоналу або результатом зовнiшнього впливу. Операцiйний 

ризик включає:  

ризик персоналу, пов’язаний з дiями або бездiяльнiстю працiвникiв Товариства (людським 

фактором);  

iнформацiйно-технологiчний ризик, пов’язаний з недосконалою роботою iнформацiйних 

технологiй, систем та процесiв обробки iнформацiї або з їх недостатнiм захистом;  

правовий ризик, пов’язаний з недотриманням Товариством вимог законодавства, договiрних 

зобов’язань. 

Керiвництво Товариства встановлює принципи ефективного управлiння та контролю операцiйних 

ризикiв, здiйснює на постiйнiй основi монiторинг ситуацiї з метою дотримання втiлених полiтик, 

удосконалює бiзнес-процеси, запроваджує системи/додатковi системи внутрiшнього контролю, 

розробляє комплекс заходiв за результатами розгляду операцiйних iнцидентiв. 

XIII. Подiї пiсля звiтного перiоду  

Пiсля звiтного перiоду та до затвердження фiнансової звiтностi до випуску за рiк, що закiнчився 31 

грудня 2017 року, не вiдбулося суттєвих подiй, якi б могли вплинути на економiчнi рiшення 

користувачiв. Товариство ставить перед собою мету в повному обсязi задовольнити потреби 

користувачiв фiнансової звiтностi.  

 


