
Примітки до фінансової звітності за 2015  рік 

1. Вступ 
Страхова компанія “Еталон”  (надалі - Товариство) зареєстрована Печерською районною 
державною адміністрацією 15 листопада 2001 року (свідоцтво про державну реєстрацію 
юридичної особи: серія А00 №028512). Згідно Статуту Страхова компанія “Еталон” є 
правонаступником ЗАТ “Українська поштово-страхова компанія”, заснованого 27 грудня 1996 
року. Зміна назви Компанії відбулися у відповідності з рішенням Загальних Зборів акціонерів 
від 11 червня 2002 року, зміна юридичної адреси – рішенням Загальних Зборів акціонерів від 
30 липня 2007 року. Зміна місцезнаходження та найменування Компанії відбулися у 
відповідності з рішенням Загальних зборів акціонерів 30 червня 2009 року. 

Загальними зборами акціонерів, що відбулися 27 лютого 2007 року було прийнято рішення 
про зменшення розміру статутного фонду Компанії до 70.000.000 гривень. Відповідні зміни 
були внесені до Статуту Компанії 08 серпня 2007 року, отримано Свідоцтво про реєстрацію 
випуску акцій № 388/1/07 від 14 вересня 2007 року. 

Відповідно до передавального акту від 27.04.2010 року Страховій компанії «Еталон» було 
передано права та зобов’язання від Приватного акціонерного товариства «Страхова 
компанія «ПУСК» про те, що все майно, нематеріальні активи, а також права та обов’язки 
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ПУСК» переходять до його 
правонаступника – Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЕТАЛОН». 

Станом на 31 грудня 2015 року статутний фонд Компанії становить 77,0 (сімдесят сім) 
мільйонів гривень, що становить 4003,6 тис. ЄВРО (за курсом НБУ).  

Основна діяльність.  Товариство  є  універсальною установою, яка діє у всіх регіонах 
України і забезпечує комплексне обслуговування клієнтів з метою отримання прибутку. 
Протягом звітного періоду Компанія здійснювала страхову  діяльність згідно чинного 
законодавства України, зокрема Закону України «Про страхування», нормативних актів 
Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  України та у відповідності з 
ліцензіями: АВ №469848 – 469869, 469851-469869 від 28.07.2009 року, АГ-569184 від 
06.01.2011р, АВ-594251 від 23.01.2012р., АЕ 641918 від  28.04.2015р. Всього 25 ліцензії з 
безстроковим терміном дії. Основний вид діяльності Компанії – надання страхових послуг на 
території України.  

Товариство є асоційованим членом Моторно транспортного бюро України, Членом Ядерного 
страхового пулу України. 

Товариство  здійснює свою діяльність  на всій території України, окрім  окупованих територій 
Донецької, Луганської областей та Криму. 

 
Юридична та фактична адреса Компанії: 03057, м. Київ, вул. Дегтярівська, 33 б., 2 під’їзд. 
Валюта подання звітності. Дану фінансову інформацію спеціального призначення подано в 
українських гривнях. 
 
 

2. Економічне середовище, у якому Товариство проводить свою діяльність 
 
В Україні відбувається подальша консервація як виробничого сектору, так і рівня добробуту 
населення, що, своєю чергою, впливає на сукупний попит та, призведить до подальшого звуження 
страхового ринку. 



Дана економічна ситуація склалася через триваючі військові дії на сході України, високі фінансові і 
валютні ризики, обмеженість доступу підприємств до кредитних ресурсів та,  відповідно, призводить 
до зменшення інвестиційної привабливості держави. 
Ситуація в Україні, що склалася протягом 2013-2015 рр., впливала і на інфляційну складову, инфляція 
у 2015 році досягла 43,3% в річному вимірі, піднявшись з 24,9% у 2014 році. 
 

         3. Стислий виклад принципів облікової політики 

Датою переходу Компанії на облік за МСФЗ є 1 січня 2012 року.  

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці звіту, наведені нижче. Ці 
принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних 
періодів. 

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується в 
Товаристві бухгалтерською службою, кількісний склад якої визначається штатним розкладом.  

 Концептуальною основою складання фінансової звітності за 2015 р. є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (надалі – МСФЗ), що відповідає вимогам ст.12 Закону України "Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".  

Фінансова звітність Товариства за 2015 р. складена на основі МСБО 1 «Подання фінансових 
звітів» за формами фінансової звітності, які затверджені Наказом МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 
№73 від 07.02.2013 «Про затвердження 2 Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку 1» та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868.  

Фінансова звітність Товариства за 2015 р. була підготовлена, виходячи з припущення 
безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов'язань в ході 
звичайної господарської діяльності.  

 При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 р. Товариство дотримувалося принципів 
складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за 
МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні", а саме:  

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в 
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);  

- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що 
підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому).  

- зрозумілості; 

- доречності (суттєвості);  

- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, 
обачність, повнота);  

- зіставності;  

- можливості перевірки, тощо.  

При складанні фінансової звітності за 2015 р. Товариство застосовує МСФЗ, що чинні станом 
на 31.12.2015 р. та які офіційно оприлюднені на веб - сайті МФУ. 

Фiнансова звiтнiсть  пiдготовлена  на пiдставі даних бухгалтерського обліку, скорегованих 
певним чином з метою приведення у відповідність з МСФЗ. 

Фінансова звітність Товариства за 2015 р. є фінансовою звітністю, складеною у відповідності з 
МСФЗ, при цьому принцип зіставності шляхом надання порівняльної інформації реалізований 
Товариством наступним чином: при складанні Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 
року, Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р. та Звіту про рух грошових 
коштів за 2015 р. Товариством надається порівняльна інформація за 2014 рік.  При складанні Звіту 
про власний капітал за 2015р. Товариством надається інформація щодо розміру власного капіталу 
станом на початок 2015 р.  та додатково надається Звіт про власний капітал за 2014р.( на виконання 
вимог п.10 розділу II Наказу МФУ № 73 від 07.02.2013 р).  



 Межа суттєвості 

Товариство у 2015 використовувало межу суттєвості для: 

- окремих об'єктів обліку, що належать до активів, зобов'язань та власного капіталу Товариства, – 5 % 

підсумку всіх активів, зобов'язань і власного капіталу, відповідно; 

- окремих видів доходів і витрат – 2 % чистого прибутку (збитку) Товариства; 

- проведення переоцінки або зменшення корисності об'єктів основних засобів – відхилення залишкової 

вартості від їхньої справедливої вартості у розмірі 20 % такого відхилення; 

- визначення подібних активів – різниця між справедливою вартістю об'єктів обміну не повинна 

перевищувати 10 %; 

- статей фінансової звітності – 1000 грн. 
 

Основні засоби 

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, які утримуються для використання і використовуються 
більше року, 

Первісно об'єкти основних засобів (що належать Товариству) приймаються до обліку за їх 
собівартістю. Після визнання активом об'єкти основних засобів обліковуються за їх собівартістю за 
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення їх корисності. 
Амортизація розраховується прямолінійним методом від вартості кожного об'єкта основних засобів, 
починаючи з дати введення в експлуатацію протягом передбаченого терміну корисного використання. 

Товариство використовує наступні терміни корисного використання основних засобів (які співпадають 
з нормами Податкового Кодексу України): 

Будівлі і споруди- 20 років; 

Транспортні засоби – 5 років; 

Машини та обладнання – 5 років; 

Меблі – 4 роки; 

Інші основні засоби – 12 років. 

Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 0 грн. 

Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Після первісного визнання нематеріальні 
активи відображаються за їх собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та  
будь-яких накопичених збитків від зменшення їх корисності.  

Відображення нематеріального активу в обліку базується на строкові його користної експлуатації. 
Нематеріальний актив з визначеним строком корисної експлуатації підлягає амортизації, тоді як 
нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації – не підлягає амортизації. 

Товариство застосовує  прямолініний метод нарахування амортизації до нематеріальних активів.  

Під час розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів 
прирівнюється до нуля. 

Нарахування амортизації починається, коли актив є наявним для використання, тобто коли він 
перебуває у тому місці і стані, які необхідні для його використання у спосіб, визначений управлінським 
персоналом. Нарахування амортизації припиняється на одну із наведених далі дат, залежно від того, 
яка з них наступає раніше: на дату коли цей актив класифікується як такий, що утримується для 
продажу або на дату, коли припиняється визнання цього активу. 

Нематеріальним активом компанія визнає ліцензії на проведення страхової діяльності,  ліцензії на 
користування програмним забезпеченням, витрати на куівлю програмного забезпечення та інше. 



Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 10 років. Ліцензії на 
здійснення страхової діяльності з необмеженим терміном дії не амортизуються і щорічно 
переглядаються на наявність ознак невизначеності строку їх використання та можливого зменшення 
корисності активу. 
 

Запаси 

Запаси враховуються за однорідними групами.Запаси відображаються у фінансовій звітності за 
найменшою з двох оцінок: собівартістю чи чистою вартістю реалізації. При продажу або іншому 
вибутті запасів оцінка їх здійснюється за методом ФІФО. 

Поточна дебіторська заборгованість 

Поточна дебіторська заборгованість відноситься до оборотних активів Товариства. 

Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської 
заборгованості Товариство нараховує резерв сумнівних боргів. 

В розрахунок резерву сумнівних боргів по страховій діяльності враховується вся сума простроченої на 
дату балансу дебіторської заборгованості ( не отримані страхові премії по договорам страхування з 
урахуванням терміну дії договорів страхування). Даний підхід враховує вимоги Закону України „Про 
страхування”. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Компанії. 

Грошові кошти в національній валюті відображаються в бухгалтерському обліку за номінальною 
вартістю. 

Грошові кошти в іноземній валюті відповідно до принципу єдиного грошового вимірника для 
відображення в обліку також виражені в національній валюті.  

Облік грошових коштів в Товаристві ведеться в розрізі валют, в розрізі банків, в яких відкриті поточні 
та депозитні рахунки. Депозитні рахунки в Компанії обліковуються ще й в розрізі договорів. 

  

Фінансові інструменти 

Товариство класифікує  фінансові інструменти під  час первісного визнання в залежності від 
подальших намірів стосовно них, тобто подальшої стратегії володіння і використання, а саме: 
отримання контрактних грошових потоків від фінансового активу, отримання контрактних грошових 
потоків і епізодичний продаж активів та будь які інші стратегії. 

 У випадку, якщо бізнес-модель Товариства полягає в тім, щоб придбавати фінансові активи з 
метою їх перепродажу, тобто для торгових операцій, то базовою є модель обліку за справедливою 
вартістю з відображенням змін у справедливій вартості через прибутки та збитки. 

Для фінансових активів, пов’язаних із отриманням у зазначені дати грошових потоків у вигляді 
виплати  основної суми та відсотків понепогашеній частині боргу базовою є  модель  оцінки за 
амортизованою вартістю. 

 Для інструментів власного капіталу, які придбаваються не для перепродажу, Товариство при 
первісному визнанні приймає нескасовне рішення подавати в іншому сукупному доході подальші зміни 
справедливої вартості інвестиції. Дивіденди від такої інвестиції визнаються у прибутку або збитку. 

Всі операції із придбання та продажу фінансових активів, що передбачають поставку протягом 
періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (договори «звичайної» купівлі-продажу), 
визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Товариство зобов'язується придбати або 
продати фінансовий актив.  

 
Товариство припиняє визнання фінансових активів, коли (а) активи погашені або права на 

грошові потоки від них іншим чином закінчилися або (б) коли Товариство передала права на грошові 
потоки від фінансових активів або уклала угоду щодо передачі, і при цьому (I) також передала , в 
основному, всі ризики та вигоди володіння активом або (II) не передавала і не зберігала, в основному, 
всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. Контроль зберігається, коли контрагент не 



має практичної можливості повністю продати актив незв'язаної стороні, не накладаючи при цьому 
обмежень на продаж. 

Резерви за зобов'язаннями та платежами.  

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не 
визначені. Вони нараховуються, коли Товариство має поточне юридичне або конструктивне 
зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого 
зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають економічні вигоди, а суму цього 
зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. 

Товариство визнає в якості резервів – резерв відпусток, який формується щомісячно виходячи 
з фонду оплати праці. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов’язання не підлягає погашенню, то 
його сума включається до складу доходів звітного періоду. Суми створених забезпечень визнаються 
витратами. 

Операції страхування.  

          Договори страхування - це договори, які передбачають передачу істотного страхового ризику. 
Такі договори також можуть передбачати передачу фінансового ризику. У цілому, Товариство 
визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при настанні страхової події їй доведеться 
виплатити страхове відшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% більша за суму страхового 
відшкодування в разі, якщо страхова подія не настає. Страховий ризик існує, коли на момент 
підписання договору Товариство не впевнене в таких аспектах: настання страхової події, дата 
настання страхової події та сума відшкодування по страховій події. 

Інвестиційні контракти - це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не 
передбачають передачу значного страхового ризику. 

Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, поки не 
припиняться всі права та зобов'язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо 
страховий ризик істотно зменшується протягом цього періоду. Однак інвестиційні контракти можуть 
бути рекласифіковано в страхові контракти після їх вступу в силу в тому випадку, якщо рівень 
страхового ризику значно підвищується. 

Премії зароблені. Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент 
початку дії страхового захисту та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії 
відповідного страхового покриття за полісом. 

Резерв незароблених премій. Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих 
премій, що стосується незавершеного терміну дії страхового покриття за полісами (договорами 
страхування), які існують станом на кінець звітного періоду, розраховану на пропорційно-тимчасовій 
основі. 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами. Сумарна величина страхових 
відшкодувань (виплат) згідно оформлених і затверджених в установленему порядку страхових актів. 

Резерв на покриття збитків. Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки 
остаточних збитків і включає резерв неврегульованих вимог (RBNS), резерв включає витрати на 
врегулювання три відсотки,  резерв збитків понесених, але ще не заявлених (IBNR). Перший резерв 
стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кінець звітного періоду. Його 
розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої Компанією в ході розслідування страхових 
випадків після закінчення звітного періоду. Резерв збитків понесених, але ще не заявлених 
визначається Компанією за напрямками діяльності в розмірі 10 відсотків  від заробленої премії за 
останні чотири квартали. Методи таких розрахунків і визначення остаточної суми резервів постійно 
аналізуються. Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про сукупні 
доходи по мірі їх виникнення. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не 
проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і розглядаються 
досить швидко. 

 

Тест адекватності зобов`язань. Для перевірки відповідності зобов’язань за страховими 
договорами на щорічній основі проводиться тест перевірки відповідності зобов’язань за страховими 
договорами (надалі за текстом - LAT (Liability Adequacy Test). Даний тест проводиться у відповідності 
до вимог розділу «Визнання та оцінка. Перевірка адекватності зобов’язань». LAT проводиться з метою 



перевірки достатності зобов’язань за страховими договорами за виключенням суми відповідних 
активів відстрочених комісійних витрат.  

У проведенні тесту використовуються поточні оцінки майбутніх контрактних фінансових потоків та 
витрат на врегулювання збитків.  

У разі виявлення будь-якої недостачі величини зобов’язань, вона має бути віднесена до прибутку або 
збитку, насамперед шляхом встановлення забезпечення втрат, визначених LAT (недостатність 
премії). Таке забезпечення може бути визначене як Резерв непередбаченого ризику. 

LAT проводиться окремо по кожному виду страхування. 

LAT проводиться шляхом порівняння наступних величин: 

 (Резерв незароблених премій - відстрочені комісійні витрати) та (Поточний рівень збитковості * 
Резерв незароблених премій). 

Найкращою оцінкою очікуваного рівня збитковості є Поточний (Фактичний) рівень збитковості,  ця 
величина визначається наступним чином: 

Поточний (Фактичний) рівень збитковості = Відповідальність, що вже настала, включаючи витрати на 
врегулювання / Зароблена страхова премія  

Термін Відповідальність, що вже настала, включає в себе страхові виплати (відшкодування)  за 
мінусом виплат (відшкодувань) компенсованих перестраховиками, результат зміни резерву на 
покриття  збитків( RBNS, IBNR). Величина витрат на врегулювання збитків є включеною в сумарний 
резерв збитків і дорівнює 3% від відповідного резерву. 

Поточним (Фактичним) рівнем збитковості вважається рівень збитковості, розрахований за 
результатами останніх 8 кварталів. Таким чином страхові виплати і зароблена страхова премія у 
формулі це відповідні величини за результатами восьми останніх кварталів перед звітною датою. 
Величини резервів RBNS та IBNR це суми відповідних резервів на кінець звітного року. 

Слід зазначити, що Резерв непередбаченого ризику є додатнім тоді і тільки тоді, коли резерв 
незаробленої премії за вирахуванням відстрочених комісійних витрат не є  достатнім для покриття 
відповідальності по існуючому портфелю. У разі якщо резерв незаробленої премії за вирахуванням 
відстрочених комісійних витрат є достатнім для покриття відповідальності по існуючому портфелю, 
недостатність не відноситься до збитку, тобто Резерв непередбаченого ризику є нульовим. Таким 
чином загальна формула розрахунку Резерву непередбачуваного ризику може бути записана 
наступним чином: 

URR = Max (CLR*UPR – (UPR – DAC); 0), де 

URR (Unexpected Risk Reserve) - Резерв непередбачуваного ризику 

CLR (Current Loss Ratio) - Поточний (Фактичний) рівень збитковості 

UPR (Unearned Premium Reserve) - Резерв незароблених премій 

DAC (Differed Acquisition Cost) - Відстрочені комісійні витрати 

 

Мінімальні вимоги LAT є наступними: 

А) Тест розглядає та застосовує поточні оцінки контрактних фінансових потоків за договорами 
страхування та відносних фінансових потоків, таких як витрати на врегулювання страхових подій. 

Б) У разі якщо тест показує недостатність у покритті відповідальності, на суму даної недостачі 
формується резерв непередбачуваного ризику. 

Термін Поточні оцінки визначає оцінки, що базуються на припущеннях, які щорічно переглядаються 
відповідно до наявної інформації.  

Перестрахування. У ході нормальної діяльності Товариство передає ризики в перестрахування. 
Політика Компанії передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду 
страхового продукту. Договори, які Товариство укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має 
право на відшкодування збитків по одному або більше договорів, виданих Компанією та відповідають 
вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування. Договори, 
що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових активів.  

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію від її зобов'язань перед 
власниками страхових полісів (договорів страхування). Активи перестрахування включають суми до 
отримання від перестраховиків по виплачених відшкодуваннях, включаючи відповідні витрати на 
врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов'язання Компанії 
передати перестраховикам премії з перестрахування. 



Товариство регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує 
об'єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Товариство зменшує балансову 
вартість цього активу до його вартості відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи відповідний 
збиток від знецінення. Товариство збирає об'єктивні свідчення знецінення активу перестрахування з 
використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів, враховуються за 
амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на підставі аналогічного 
методу, який застосовується до цих фінансових активів. 

Визнання доходів та витрат 

Доходи товариства визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в 
результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід, а сума доходу може бути достовірно 
визначена. 

Обліку підлягають фактично понесені витрати. 

  Визначення фінансового  результату проводиться щоквартально. 

Величина нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) визначається один раз на рік в кінці 
звітного року. 

 

Переоцінка іноземної валюти.  

Функціональною валютою Компанії є національна валюта України - гривня. 

 
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за 
офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) за станом на кінець відповідного 
звітного періоду. Прибуток та збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній 
валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту за офіційним 
обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або 
збитки від курсових різниць). Перерахунок по обмінним курсам на кінець року не застосовується до 
немонетарних статей. 

Основні обмінні курси, що використовувались для перерахунку сум у іноземній валюті, були 
наступними: 

                   31 грудня 2015 р., гривень 

1 долар США  24,0006670 
1 євро  26,2231290  

 
Зміни в обліковій політиці компанії. 
Змін в обліковій політиці протягом 2015 року не було. 
 
Виправлення помилок. 
Виправлення помилок у фінансовій звітності відображено ретроспективно.  
 
Сегменти 
Через специфіку діяльності компанії господарсько-галузеві і географічні сегменти не виділені. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Аналітична інформація за окремими статтями Балансу та за окремими статтями  
Звіту про фінансові результати станом на 31.12.2014р. та 31.12.2015р. 
Оcновні показники фінансово-господарської діяльності (тис. грн.):’   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Пояснення  до окремих статей балансу 

 
Основні засоби    
 
2014 рік                           Тис.грн. 

 Найменування показника  

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 

активи 
Автомоб

ілі 

Інші 
основні 
засоби 

Будинки, 
споруди Всього  

Первісна вартість на 01.01.2014р. 778 1078 9192 5509 16 557 
Надійшло за рік 8     
Передача 0 0 0 0 0 
Вибуття 43 65 88  196 
Первісна вартість на  31.12.2014р. 743 1013 9104 5509 16369 
Накопичена амортизація на  01.01.2014р. 362 708 9071 1227 11368 
Амортизація за період  25 68 52 134 279 
Вибуття 0 62 84  146 
Накопичена амортизація на  31.12.2014р.  387 714 9039 1361  
Залишкова вартість на 01.01.2014р. 416 370 121 4282 5189 
Залишкова вартість на 31.12.2014р. 356 299 65 4148 4868 
 
 
 

Період  
Найменування показника 2014 рік 

(попередній) 
2015 рік 
(звітний) 

Усього активів 121 936 133 716 

Основні засоби      4 868 9 519 
Не матеріальні активи          206 160 
Довгострокові фінансові інвестиції    95 748 89 035 
Залишок коштів у централізованих страхових 
резервних фондах 

4616 5 647 

Запаси            86 32 
Сумарна дебіторська заборгованість       4 458 16 263 
Грошові кошти та їх еквіваленти       9 668 9 929 
Частка перестраховика у страхових резервах 2 286 3 131 
Нерозподілений прибуток на кінець року   -10 368 17413 
Власний капітал  91 107 87 429 
Статутний капітал    77 000 77 000 
Довгострокові зобов’язання   24 156 30 420 
Поточні зобов’язання     6 673 15 867 
Чистий прибуток (збиток) у 2015 році   -1 090 - 8 214 
Середньорічна кількість акцій (шт.)        77 000 000        77 000 000 
Кількість власних акцій, викуплених протягом  
періоду (шт.) - - 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп 
власних акцій протягом періоду - - 

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 178 166 



2015 рік Тис.грн. 

 Найменування показника  

Малоцінні 
необоротні 
матеріальні 

активи 
Автомоб

ілі 

Інші 
основні 
засоби 

Будинк
и, 

споруди Всього  
Первісна вартість на 01.01.2015р. 

749 1013 9096 5509 16367 

Надійшло за рік 
   8841 8841 

Вибуття 
195 662 1101 1456 3414 

Первісна вартість на  31.12.2015р. 
554 351 7995 12894 21794 

Накопичена амортизація на  01.01.2015р. 
382 719 9032 1361 11494 

Амортизація за період  
0 38 14 2746 2798 

Вибуття 
100 576 1073 268 2017 

Накопичена амортизація на  31.12.2015р.  
282 181 7973 3839 12275 

Залишкова вартість на 01.01.2015р. 
362 293 65 4148 4868 

Залишкова вартість на 31.12.2015р. 
272 170 22 9055 9519 

 
 
 
 
Нематеріальні активи 

 
Нематеріальні активи компанії складаються із ліцензій і програмного забезпечення 

                                                                                                                             Тис. грн. 
Найменування показника   2014р. 2015р. 

Первісна вартість на початок року 3197 3196 

Надійшло за рік - 13 

Вибуло за рік 1 - 

Первісна вартість на кінець року 3196 3209 
Знос на початок року 2932 2990 

Нараховано амортизації за рік 58 59 

Знос на кінець року  2990 3049 

Балансова вартість на кінець року 206 160 
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  
Довгострокові фінансові інвестиції  

Класифікація фінансових інвестицій на 01.01.2014р. та 01.01.2015 здійснювалась згідно  

МСФО № 32, 39, 9. 

 

Фінансові інвестиції компанії на 31.12.2014р. 

  Код 
ЄДРПОУ 

Кількість, шт Номінальн
а вартість, 

грн 

Справедл
ива 

ціна,грн 

Вартість  
пакету  грн. 

Акції, в тому числі: 

ПАТ «ЗНВКІФ «Біт Капітал» 35680185 121 600 50 0 0 

ВАТ «Бахчисарайський  ПМК 
№8» 

415155 771 5  - 0 

ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції 
плюс» 

35043708 12 160 500 0 0 

ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон 
апітал» 

36137530 30 072 1000 0 0 

ПАТ «ЗНВКІФ «Домінанта» 13211080 26 5000 0 0 

"ЗНВКІФ ""Абсолют 
платінум" 

38404576-
23300125 2 1 000,00 8 001,28 16 002 

ПАТ  «Профінанс»  37249988 13929 100,00 1 845,00 25 699 005 
ПАТ «Стандарт РЕ» 39148240 1089125 1,00 14,95 16 282 419 

ПАТ «Еліт Інвест Проект» 38450233 530786 0,25 4,73 2 510 618 
ПАТ "Глобал транспорт 

логистик" 20006855 133333334 0,01 0,18 24 000 000 

ПАТ "ФК" Авангард" 36019681 6236176 0,25 4,34 27 065 004 
Облігації, в тому числі: 

ТОВ «Енмарк» 34981872 175 1000 1000 175 000 
Всього вартість портфелю: 95 748 048 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фінансові інвестиції компанії на 31.12.2015р. 

 Код 
ЄДРПОУ Кількість, шт 

Номінальна 
вартість, 

грн 

Справедлив
а ціна,грн 

Вартість  
пакету,  грн. 

Акції, в тому числі: 

ПАТ «ЗНВКІФ «Біт Капітал» 35680185 121 600 50 0 0 

ВАТ «Бахчисарайський  ПМК 
№8» 415155 771 5 - 0 

ПАТ «ЗНВКІФ «Інвестиції плюс» 35043708 12 160 500 0 0 

ПАТ «ЗНВКІФ «Юніон апітал» 36137530 30 072 1000 0 0 

ПАТ «ЗНВКІФ «Домінанта» 13211080 26 5000 0 0 

"ЗНВКІФ ""Абсолют платінум" 38404576-
23300125 2 1 000,00 

8 003,00 16 006 

ПАТ  «Профінанс» 37249988 
11 183 

100,00 
1 845,00 20 632 635 

ПАТ «Стандарт РЕ» 39148240 18891 1,00 
12,55 237 082 

ПАТ «Еліт Інвест Проект» 38450233 530786 0,25 
4,27 2 266 456 

ПАТ "Глобал транспорт 
логистик" 20006855 103332134 0,01 

0,18 18 599 784 

ПАТ "ФК" Авангард" 36019681 6236176 0,25 
4,04 25 209 118 

ПАТ «ЦОН «НОРМА» 

 
33545414 17603 

1,00 

 

20 352 060 

Облігації, в тому числі: 

СТОВ "Калина" 03772312 2700 1000 
1 000,53 2 701 431 

ТОВ "Розтоцьке" 

 
31878417 2700 1000 

1 017,77 2 747 979 

ТОВ "ЕГРЕС-АГРО" 
35493502 16000 1000 

1 017,05 16 272 800 

Всього вартість портфелю: 
 

89 035 351 

 

    Залишок коштів в централізованих страхових резервних фондах, тис.грн.                                                                                                                            

Залишок коштів в ценьрплізованих 
резервних фондах 

31.12.2014 р. 31.12.2015 р. 

Залишок коштів  в фонді захисту потерпілих 
МТСБУ 

4 616 5 647 

 

      Поточна дебіторська заборгованість, тис.грн. 
                                                                                                              

Дебіторська заборгованість за продукцію, 
товари, послуги 

31.12.2014р. 31.12.2015р. 

Розрахунки зі страхувальниками 
(перестрахувальниками) за договорами 
страхування (перестрахування) 

5 899         9 180 

Резерв сумнівних боргів -2 671 -1 711 

Всього 3 228 7 469 

      



Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.  
                                                                                              

Грошові кошти на поточних рахунках 31.12.2014 31.12.2015 

Грошові кошти в національній валюті 3238 9 529 

Грошові кошти в іноземній валюті 6429 400 

Разом 9667 9 929 

 
 
     Розшифровки окремих статей пасиву балансу 

 
     Інші резерви ( 1435 рядок), тис.грн. 

                   
 31.12.2014р. 31.12.2015р. 

Резерв коливань збитковості  1665 2843 
Резерв катастроф 1699 2000 
Разом  3364 4843 

 
 

    Розшифровка окремих статей доходів та витрат 
 
    Дохід від основної діяльності, тис.грн. 

         
Найменування показників 2014р. 2015р. 

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

 
 

31 417 28 461 

 
 

     Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), тис.грн.                                                                                
 

Найменування показників 2014р. 2015р. 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
 

989 891 
 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 
 

10 376 
 

11 714 
 

Разом 11 365 12 605 

 
 

     Інші операційні доходи, тис.грн.         
                                                                                                                                                       

Найменування показників 2014р. 2015р. 
Дохід від реалізації іноземної валюти 
Дохід від операційної курсової різниці 
Дохід від списання кредиторської заборгованості 
Дохід від регрес них вимог 
Комісійна винагорода згідно агентських договорів 
Частки страхових виплат і страхових відшкодувань 
компенсовані перестраховиками 
Інші  операційні доходи 
Разом                                                                                                                

    104    
   3711 
     296 
     739 
         4 
 
       25 
       46 
   4925 

   0  
7324 
139 
746 
1 
 
18 
188 
8 416 

 
 

      
 
 



     Інші операційні витрати, тис.грн.         
                                                                                                                                       

Найменування показників 2014р. 2015 р. 
Собівартість реалізованої іноземної валюти 
Відрахування централізовані страхові резервні фонди 
Iншi витрати операцiйної діяльності 
Сумнiвнi та безнадiйнi борги 
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi 
Разом                                                                               

 105  
128 
 304 
3781 
3862 
8180 

- 
   570 
   912 
2 032 
7 264 
10 778 

 
 

     Інші фінансові доходи, тис.грн.         
                                                                                                                                    

Найменування показників 2014р. 2015р. 
Відсотки по депозитам 
Відсотки по залишкам на рахунках 
Відсотки по облігаціям 
Інші доходи від фінансових операцій 
Разом                                                                               

1232 
  5 

     64 
    323 
  1624 

472 
2 
152 
700 
1326 

 
    Фінансові витрати, тис.грн.         
                                                                                                                                   

Найменування показників 2014р. 2015р. 
Відсотки за кредит 
Разом                                                                               

363 
363 

647 
647 

 
     Інші доходи, тис.грн.         
                                                                                                                                    

Найменування показників 2014р. 2015р. 
Дохід від реалізації фінансових інвестицій 
Дохід від реалізації необоротних активів 
Інші доходи від звичайної діяльності 
Разом                                                                               

3500 
1 
- 

3501 

33 656 
36 
 

33 692 

 
 

     Інші витрати, тис.грн.         
                                                                                                                                   

Найменування показників 2014р. 2015р. 
Собівартість реалізованих фінансових інвестицій 
Собівартість реалізованих необоротних активів 
Списання необоротних активів 
Інші витрати 
Разом                                                                               

3500 
      3 
     25 
   142 
3670 

33 730 
      85 
    128 
       2  
33 945 

 
 

     Податок на прибуток, тис.грн. 
         

Найменування показника    2014р. 2015р. 
Поточний податок на прибуток  (відображена сума 
нарахованих податкових зобов’язань на доходи від страхової 
діяльності та інший дохід). 
 

1 181 1 116 

 
Фінансова звітність компанії затверджена Головою правління компанії і підлягає оприлюдненню.  
 
 
 
Голова Правління                                                                                                   Нечипоренко Ю.В. 

 
Головний бухгалтер                                                                                                Михальченко І.О. 



Результати перевірки адекватності зобов’язань 

Методика розрахунку детально описана в розділі 3 «Стислий виклад принципів облікової політики 
(Тест адекватності зобов`язань)»  Приміток до фінансової звітності за 2015 рік. 

Зароблена страхова премія за останні вісім кварталів, в тому числі  за видами страхування  
становила (тис. грн.): 

Всі види страхування 59 669,6  

  

Добровільні види страхування, в тому числі: 23 774,2 
Страхування від нещасних випадків 915,6 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
1196,0 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 64,8 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
11 911,8 

Страхування залізничного  транспорту 6,0 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту) 12,3 
Страхування повітряного транспорту 0,4 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 433,6 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
1826,8 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 
1658,3 

Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

177,9 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

10,8 
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 
пунктами 12 - 14 цієї статті) 1510,7 
Страхування фінансових ризиків 226,0 
Страхування медичних витрат 3823,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

Обов'язкові види страхування, в тому числі: 35895,4 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

46,3 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
221,7 

Авіаційне страхування цивільної авіації(членів екіпажу) 0,2 

Авіаційне страхування авіасуден 
3,2 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
звичайними договорами) 34081,9 
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
додатковими договорами) 0 

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

629,3 

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру 

25,1 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

165,5 

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї 

448,5 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 

273,7 
 
 
 

 

 

 

 



Cума відповідальності, що вже настала за видами страхування  за результатами восьми 
останніх кварталів становила (тис.грн.): 

Всі види страхування            20  111,6  

  

Добровільні види страхування, в тому числі: 6118,9 
Страхування від нещасних випадків -38,6 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
947,5 

Страхування здоров'я на випадок хвороби -1,3 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
4238,6 

Страхування залізничного  транспорту -0,4 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту) -8,5 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) -63,0 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
-9,7 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 
355,4 

Страхування цивільної відповідальності власників водног  транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

-0,4 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

4,5 
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 
пунктами 12 - 14 цієї статті) -139,3 
Страхування фінансових ризиків -68,1 
Страхування медичних витрат 902,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Обов'язкові види страхування, втому числі: 13992,7 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

-1,5 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
8,9 

Авіаційне страхування цивільної авіації(членів екіпажу) -0,3 

Авіаційне страхування авіасуден 
-0,7 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
звичайними договорами) 14010,5 
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
додатковими договорами) -1,7 

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

7,3 

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру 

-4,2 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

-0,3 

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї 

-10,3 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 

-15,0 
* Сума відповідальності, що вже настала = Страхові виплати – Страхові виплати компенсовані 
перестраховиками + результат зміни Резерву заявлених, але не врегульованих збитків, 
враховуючи частку перестраховика + результат зміни  Резерву збитків які виникли, але не 
заявлені 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поточний (Фактичний) рівень збитковості* становить: 
Всі види страхування -  33,7% 
  
  
Добровільні види страхування, в тому числі: 14.1 
Страхування від нещасних випадків 0 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
79,2% 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 0 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
35,6% 

Страхування залізничного  транспорту 0 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту) 0 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 0 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
0 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 
21,4% 

Страхування цивільної відповідальності власників водного  транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

0 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

2,5% 
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 
пунктами 12 - 14 цієї статті) 0 
Страхування фінансових ризиків 0 
Страхування медичних витрат 23,6% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Обов'язкові види страхування, в тому числі: 19,6 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

0 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
4% 

Авіаційне страхування цивільної авіації(членів екіпажу) 0 

Авіаційне страхування авіасуден 
0 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
звичайними договорами) 41,1% 
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
додатковими договорами) 0 

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

1,2% 

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру 

0 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

0 

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї 

0 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 

0 
* Поточний рівень (Фактичний) збитковості = Відповідальність, що вже настала / Зароблена 
страхова премія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Резерв незароблених премій з урахуванням відстрочені комісійних витрат (при розрахунку 
РНП враховувались 80% страхових премії) на звітну дату становлять (тис.грн.): 
 
 
 
 
 
Всі види страхування:                                                                                15549,0  
  
  
Добровільні види страхування, в тому числі: 6551,5 
Страхування від нещасних випадків 83,6 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
247,4 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 2,0 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
4546,0 

Страхування залізничного  транспорту 0 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту) 0 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 6,8 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
552,0 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 
559,4 

Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

2,8 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

27,3 
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 
пунктами 12 - 14 цієї статті) 38,3 
Страхування фінансових ризиків 32,5 
Страхування медичних витрат 453,4 
 
 
 
  
Обов'язкові види страхування, втому числі 8997,5 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

10,2 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
45,5 

Авіаційне страхування цивільної авіації(членів екіпажу) 0 

Авіаційне страхування авіасуден 
0 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
звичайними договорами) 8446,2 
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
додатковими договорами) 0 



Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

283,8 
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру 2,0 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

14,9 

Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї 

130,3 

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 

64,6 
 
 
Очікувані майбутні витрати* по діючим на звітну дату договорам становлять (тис.грн.): 
Всі види страхування               6898,0 
  
  
Добровільні види страхування, в тому числі: 2 551,5 
Страхування від нещасних випадків 0 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 
245,0 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 0 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
2 022,0 

Страхування залізничного  транспорту 0 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту) 0 
Страхування повітряного транспорту 0 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 0 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
0 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 
149,9 

Страхування цивільної відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

0 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

0,9 
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 
пунктами 12 - 14 цієї статті) 0 
Страхування фінансових ризиків 0 
Страхування медичних витрат 133,7 



  
Обов'язкові види страхування, в тому числі: 4 346,5 

Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і 
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 
пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) 

0 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
2,3 

Авіаційне страхування цивільної авіації(членів екіпажу) 0 

Авіаційне страхування авіасуден 
0 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
звичайними договорами) 4340,1 
Страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
додатковими договорами) 0 

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

4,1 
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яку 
може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність 
на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру 0 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

0 
Страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути 
заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи 
використання цієї зброї 0 
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування 0 

* Очікувані майбутні витрати = Поточний (Фактичний)  рівень збитковості * Резерв незароблених 
премій/0,8 
 
 
 
 
Резерв непередбачуваного ризику (Недостача величини сформованих зобов’язань = Очікувані 
майбутні витрати - Нетто резерв незароблених премій)  на звітну дату становить по всьому 
портфелю: 0,0 тис.грн 
 
 

 

 

Голова Правління                                                                  Нечипоренко Ю.В. 

                                           

 
Головний бухгалтер                                                             Михальченко І.О. 


