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Звіт про фінансовий стан 
 

станом на 31 грудня 2019 року 
 

Показники Примітки на 31.12.2019 на 31.12.2018 

 

Нематеріальні активи 7 1 049 553 

Основні засоби 7 59 860 24 347 

Інвестиційна нерухомість 28 108 522 167 617 

Активи з правом використання 25 25 129  

Інвестиції в асоційовані підприємства 11 - 5 720 

Відстрочені аквізиційні витрати 11 38 830 25 503 

Залишок коштів у централізованих стра-
хових резервних фондах 

11 145 939 69 163 

    
Необоротні активи 

 
379 329 292 903 

 

Запаси 9 2 083 1 627 

    

Дебіторська заборгованість страхуваль-
ників 

12 10 656 7 703 

Дебіторська заборгованість за розрахун-
ками з нарахованих доходів 

12 4 406 4 460 

Інша дебіторська заборгованість 12 3 892 4 238 

Поточні фінансові інвестиції 11 3 507 96 750 

Гроші та їх еквіваленти 13 165 585 112 969 

Активи з перестрахування 10 4 280 3 949 

Оборотні активи  194 409 231 696 

Необоротні активи, утримувані для про-
дажу 

7 28 813 4 731 

AКТИВИ  602 551 529 330 

 

Акціонерний (статутний) капітал 14 100 000 100 000 

Капітал у дооцінках 8 22 663 10 106 

Додатковий капітал  - 10 531 

Резервний капітал 15 12 844 12 844 

Нерозподілений прибуток  37 510 107 705 

Капітал  173 017 241 186 

 

Довгострокові зобов'язання 25 24 871 
1 840 

 

Заборгованість перед працівниками 17  
374 

 
Страхові резерви  16 364 182 263 646 
Довгострокові зобов'язання і забезпе-
чення 

 389 053 265 860 
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Заборгованість перед працівниками з оп-
лати відпусток 

17 3 045 
- 
 
 

Поточна заборгованість за орендою 25 1 295 - 

Короткострокова  кредиторська заборго-
ваність з податків  

17 5 701 5 523 

Поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з оплати праці та страху-
вання 

17 2 320 1 994 

Поточна кредиторська заборгованість за  
страховою діяльністю 

16 19 514 14 331 

Інші поточні зобов'язання 17 8 606                  436 

Поточні зобов'язання і забезпечення  40 481 22 284 

Зобов'язання  429 534 288 144 

КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  602 551 529 330 

 

  

  
 
Затверджено до випуску та підписано 28 лютого 2020 року 
 

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід  
 
за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року 
 

Показники Примі-
тки 

Рік, що закін-
чися 31 гру-

дня 

Рік, що закін-
чився 31 гру-

дня 
 2019 2018 

Виручка від страхових премій 19 731 064 532 962 

Страхові премії, що передані у перестрахування 19 (19 581) (8 753) 

Зміна резервів незароблених премій 19 (57 721) (65 485) 

Чисті зароблені страхові премії 16 653 762 458 724 

Собівартість страхових послуг 23 (22 257) (18 149) 

Страхові виплати 22 (210 328) (141 986) 

Чисті доходи  421 177 298 589 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 19 (42 484) (12 150) 

Інші операційні  доходи 
Інші операційні витрати 
 

     21 
     23 

21 751 
32 542 

16 716 
19 313 

Витрати на збут  
Адміністративні витрати 

23 
23 

(275 227) 
(132 173) 

(192 107) 
(126 230) 

Результат від операційної діяльності 
Інші фінансові доходи 
Інші доходи 

20 
21 

(39 497) 
42 669 

88 

(34 495) 
30 075 
1 323 

Витрати фінансові за орендними зобов’язаннями 
Втрати від участі в капіталі 

      23 
                   

            (4 089)                   
            (5 721) 

- 

Інші витрати  
 

     23 
 

(31 792)  
 

 (1 747)                                      
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Фінансовий результат до оподаткування  
Витрати за податком на прибуток 
Чистий прибуток збиток 
 
Інший сукупний дохід: 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 

  

 
                     

(38 341)                                                              
(20 062) 
(58 403)              

 
 

12 557 

                
 

(4 846)  
(15 931) 
(20 777) 

 
    
 

Інший сукупний дохід  - 232 

СУКУПНИЙ ДОХІД   (45 846)  (20 545) 

    
                    Показник прибутку на акцію 

   

Середньорічна кількість простих акцій  16 000 000 20 000 000 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.  (3,65019) (1,03885) 

 

   

   
 
Затверджено до випуску та підписано 28 лютого 2020 року 
 
 
 

Звіт про рух грошових коштів (Прямий метод) 
 
за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року 

    

Показники  
Рік, що закінчися 
31 грудня 2019р 

Рік, що закінчився 
31 грудня 2018р 

Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Повернення податків і зборів  5 - 

Цільового фінансування від отримання субсидій, до-
тацій 

 - 79 

Надходження страхових премій  694 921 494 291 

Надходження авансів від покупців і замовників  33 791 33 769 

Надходження від повернення авансів  3 768 170 

Надходження від відсотків за залишками коштів на по-
точних рахунках 

 1 928 3 016 

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)  29  - 

Надходження від операційної оренди  8 898 7 111 

Інші надходження  8 894 69 154 

Витрачання на придбання товарів, робіт, послуг  (363 407) (313 688) 

Витрачання на оплату праці  (54 497) (40 429) 

Відрахувань на соціальні заходи  (14 498) (10 597) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибу-
ток 

 (19 816) (14 180) 

Зобов'язань з податків і зборів  (38 426) (31 158) 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на до-
дану вартість 

 (1 356) (1 205) 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і 
зборів 

 (17 254) (15 773) 

Витрачання на повернення авансів  (-) (376) 
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Витрачання на сплату авансів  (3 385) (468) 

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими кон-
трактами 

 (289 910) (142 051) 

Інші витрачання  (23 099) (77 392) 

Чистий рух від операційної діяльності  (34 988)  (8 569) 

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Надходження від реалізації фінансових інвестицій  4 000 - 

Надходження від реалізації необоротних активів  197 1 509 

Надходження від отриманих відсотків  42 487  - 

Витрачання на придбання фінансових інвестицій  7 507 - 

Витрачання на придбання необоротних активів  22 731 1 165 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності    16 446 344 

Надходження від власного капіталу  10 620 - 

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової     
оренди 
Витрачання на викуп власних акцій 

 (4 643) 
 

(31 320) 

- 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  (25 343)  

Чистий рух грошових коштів за звітний період  (43 885)  (8 225) 

Залишок коштів на початок року  209 719 217 960 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  (249)  (16) 

Залишок коштів на кінець  року  165 585 209 719 

 
Компанія класифікує в якості еквівалентів грошових коштів депозити, що розміщені в банківських установах 
з терміном первісного розміщення до 100 днів та відображає їх в складі грошових коштів : 

 
 

Залишок коштів на                                                             31.12.2019  31.12.2018 

Грошові кошти та їх еквіваленти                                          29 947  50 269 

Кошти на депозитних рахунках, шо є еквівалентами грошових 
коштів                                                          

135 638 
 

159 450 

Разом для звіту про рух грошових коштів                               165 585  209 719 

 
 
 
 
  

Затверджено до випуску та підписано 28 лютого 2020 року 
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Звіт про зміни у власному капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року 

 
Показники     Зміни капітала власників компанії 

  Зареєстрова-
ний капітал 

 
Капітал у доо-
цінках 

 
Додатковий 
капітал 

Резервний капі-
тал 

Нерозподіле-
ний прибуток 

 
Вилучений ка-
пітал 

Всього капітал 
власників 

Залишок на 31.12.2017 року  100 000 11 231 36 293 12 844 101 363 - 261 731 

Скоригований залишок на початок року  100 000 11 231 36 293 12 844 101 363  261 731 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період      (20 777)  (20 777) 

Інший сукупний дохід за звітний період   (1 125)   1 358  233 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів   (1 357)   1 358  1 

Інший сукупний дохід   232     232 

Інші зміни в капіталі    (25 762)  25 761  (1) 

Разом змін у капіталі   (1 125) (25 762)  6 342  (20 545) 

Залишок на 31.12.2018 року  100 000 10 106 10 531 12 844 107 705  241 186 

Скоригований залишок на початок року  100 000 10 106 10 531 12 844 107 705  241 186 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період      (58 403)  (58 403) 

Інший сукупний дохід за звітний період   12 557   (1 623)  10 934 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів   12 557   (1 623)  10 934 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу  20 000    (20 000)   

Викуп акцій (часток)      (1 320) (30 000) (31 320) 

Перепродаж викуплених акцій (часток)      620 10 000 10 620 

Анулювання викуплених акцій (часток)  (20 000)     (20 000)  

Інші зміни в капіталі    (10 531)  10 531   

Разом змін у капіталі   12 557 (10 531)   (70 195)   (68 169) 

Залишок на 31.12.2019 року  100 000 22 663 - 12 844 37 510  173 017 

  

  
 
Затверджено до випуску та підписано 28 лютого 2020 року 
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Примітки до фінансовї звітності ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія» 
 
Примітка 1 Загальна інформація 

 
Приватне акціонерне товариство «Українська пожежно-страхова компанія» (далі –«Страхова компанія») за-
реєстрована в Україні та є резидентом України. Страхова компанія є приватним акціонерним товариством 
і була утворена відповідно до законодавства України.  
 
Станом на 31 грудня 2019 року в Страховій компанії працювали 723 штатних працівників. 
 
Юридична адреса Страхової компанії – 4 080, м. Київ вул. Кирилівська, буд.40 
Міжміський код, телефон та факс:   (044)461-04-34 
Сайт: http://www. upsk.com.ua 
Електронна поштова адреса: 'buh@upsk.com.ua' 

Основна діяльність. Основна діяльність Страхової компанії включає інші види страхування, ніж страху-
вання життя. Страхова компанія була заснована у формі  закритого акціонерного Страхової компанії у  1 993 
році.  

Страхова компанія здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій, зазначених в таблиці нижче: 
 

Ліцензія Номер Дата 

Страхування від нещасних випадків АЕ 641 965 25.06.2015 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) АЕ 641 960 25.06.2015 

Страхування здоров'я на випадок хвороби АЕ 641 953 25.06.2015 

Страхування залізничного транспорту АЕ 641 944 25.06.2015 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) АЕ 641 957 25.06.2015 

Страхування повітряного транспорту АЕ 641 966 25.06.2015 

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та ін-
ших видів водного транспорту) 

АЕ 641 947 25.06.2015 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ 641 952 25.06.2015 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АЕ 641 946 25.06.2015 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) АЕ 641 963 25.06.2 015 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного тран-
спорту (включаючи відповідальність перевізника) 

АЕ 641 942 25.06.2015 

Страхування відповідальності власників повітряного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

АЕ 641 951 25.06.2015 

Страхування відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

АЕ 641 948 25.06.2015 

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж 
передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) 

АЕ 641 970 25.06.2015 

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника 
за непогашення кредиту) 

АЕ 641 959 25.06.2015 

Страхування інвестицій АЕ 641 961 25.06.2015 

Страхування фінансових ризиків АЕ 641 973 25.06.2015 

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих гарантій АЕ 641 945 25.06.2015 

Страхування медичних витрат АЕ 641 964 25.06.2015 

Страхування сільськогосподарської продукції АЕ641 968 25.06.2015 

Медичне страхування АЕ 641 954 25.06.2015 

Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників 
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансу-
ються з Держ. бюджету України) на випадок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків 

АЕ 641 971 25.06.2015 
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Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працю-
ють в установах і організаціях, що фінансуються з Державного бю-
джету України) та сільської пожежної охорони і членів добровіль-
них пожежних дружин (команд) 

АЕ 641 975 25.06.2015 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АЕ 641 967 25.06.2015 

Авіаційне страхування цивільної авіації АЕ 641 943 25.06.2015 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів (за внутрішніми договорами) 

АЕ 641 976 25.06.2015 

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної уста-
новки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядер-
ного інциденту 

АЕ 641 972 25.06.2015 

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

АЕ 641 949 25.06.2015 

Страхування майнових ризиків за угодою про розподіл продукції у 
випадках, передбачених Законом України "Про угоди про розподіл 
продукції" 

АЕ 641 974 25.06.2015 

Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ 
нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про на-
фту і газ" 

АЕ 641 962 25.06.2015 

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає 
за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкоду-
вання шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності 
та навколишньому природному середовищу під час транскордон-
ного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів 

АЕ 641 955 25.06.2015 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних наслідків при переве-
зенні небезпечних вантажів 

АЕ 641 958 25.06.2015 

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

АЕ 641 950 25.06.2015 

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

АЕ 641 956 25.06.2015 

Страхування майнових ризиків користувача надр під час дослідно-
промислового і промислового видобування та використання газу 
(метану) вугільних родовищ 

АЕ 641 969 25.06.2015 

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного нота-
ріуса 

 24.09.2015 

Страхування професійної відповідальності призначених органів з 
оцінки відповідності та визнаних незалежних організацій за шкоду, 
яку може бути заподіяно третім особам 

 25.06.2019 

 

Примітка 2 Основа підготовки фінансової звітності 
 
Заява про відповідність 
Зазначена фінансова звітність була підготована у відповідності з Міжнародними стандартами фінансо-
вої звітності (МСФЗ), виданими Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 
При підготовці даної фінансової звітності керівництво ґрунтувалося на своєму кращому знанні розумінні 
Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій, фактів і обставин, які могли вплинути на 
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цю фінансову звітність, які були випущені та вступили в силу на момент підготовки цієї фінансової звіт-
ності.  
Основа обліку 
 
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Страхова компанія є організацією, 
здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому. Керівництво 
та акціонери мають намір розвивати діяльність Страхової компанії в Україні. На думку керівництва, засто-
сування припущення щодо здатності Страхової компанії продовжувати свою діяльність на безперервній 
основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності капіталу та зобов'язання акціонерів нада-
вати підтримку Страховій компанії. 

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності  
(МСФЗ) на основі принципу історичної вартості, за виключенням оцінки знецінення фінансових інструме-
нтів (згідно МСФЗ (IFRS) 9  «Фінансові інструменти» примітка 12), страхових зобов’язань, що оцінені  Згі-
дно МСФЗ 4 «Страхові контракти», та основних засобів, облік яких ведеться за моделлю справедливої 
вартості (примітка 7). Основні принципи облікової політики, що використовувались у ході підготовки цієї 
фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, по-
даних у звітності, якщо не зазначено інше. 

Дана  фінансова звітність представлена в національній валюті України, у тисячах українських гривень, 
якщо не зазначено інше. 

 

Примітка 3  Економічне середовище, в якому Компанія здійснює діяльність 

 
Діяльність Страхової компанії здійснюється на території України. У зв’язку з анексією Автономної респу-
бліки Крим, проведенням антитерористичної операції на сході України політична та економічна ситуація 
в Україні була вкрай нестабільною у 2018 та 2019 році та продовжує залишатися непередбаченою у 2 020 
році. Це призвело також до спаду валового внутрішнього продукту, суттєвої девальвація національної 
валюти по відношенню до основних валют, нестабільності фондового ринку, погіршення ліквідності бан-
ківського сектору, збільшення безробіття.  

Політичні зміни призводять до змін у законодавчій, податковій, регуляторній основі діяльності компаній в 
Україні.  

Майбутня стабільність економіки в значній мірі залежить від успішності реформ та ефективності економі-
чних, фінансових та монетарних заходів, що будуть здійснюватися урядом країни. 

Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років Страхова компанія має нерухомость, що  розташована на тери-
торії де проводяться бойові дії у Луганській та Донецькій областях, які визнані повністю знеціненими.  

Страхова компанія постійно стежить за поточним станом подій, зміною законодавства і вживає всіх необ-
хідних заходів з метою підтримання сталої діяльності Страхової компанії. Вплив кризи на результати дія-
льності та фінансовий стан Страхової компанії не може бути належним чином оцінений зараз, однак у 
майбутньому він може досягти суттєвого рівня. 

 

Примітка 4 Зведена інформація щодо найбільш суттєвих положень облікової  
політики 
 
 Основні принципи облікової політики 
 
Основа подання інформації. Ця окрема фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнаро-
дних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості, за винятком оцінок 
основних засобів, страхових резервів та фінансових активів. Основні принципи облікової політики, що 
використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи застосовува-
лись послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше. 
 
Безперервно діюче підприємство. Керівництво підготувало цю фінансову звітність відповідно до прин-
ципу подальшого безперервного функціонування 
 
Функціональна валюта і валюта подання фінансової звітності 
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Функціональною валютою Страхової компанії є українська гривня і в ній представлена дана комбінована 
фінансова звітність. 

Станом на 31 грудня відповідного року основні курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум в 
іноземній валюті, були такими: 

31 грудня 
 2019 р., грн.  

31 грудня  
2018р., грн. 

1 долар США 23,6862 27,6882 

1 євро 26,422 31,7141 

   

Середній за 
 2019 р., грн.  

Середній за  
2018р., грн. 

1 долар США 25,8456 27,2005 

1 євро 28,9518 32,1429 

 
 
Монетарні активи і зобов'язання перераховуються у функціональну валюту компанії за офіційним обмін-
ним курсом НБУ на відповідну звітну дату. Доходи і збитки від курсових різниць, що виникають у результаті 
розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту за офі-
ційним обмінним курсом НБУ на кінець року, відображаються у фінансовому результаті. Перерахунок за 
курсами на кінець року не застосовується до немонетарних позицій, в тому числі інвестицій до капіталу. 
Вплив змін обмінного курсу на справедливу вартість дольових цінних паперів обліковується як частина 
прибутку або збитку від змін справедливої вартості. 
 
Визнання та оцінка фінансових інструментів 

За винятком дебіторської заборгованості страхувальників, згідно МСФО (IFRS) 9 Страхова компанія спо-
чатку оцінює фінансові активи за справедливою вартістю, збільшеною у разі фінансових активів, що оці-
нюються не за справедливою вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат за угодою.  

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов'язані із придбанням, 
випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що не були б поне-
сені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та комісійні, 
сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), консультантам, 
брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим біржам, а також податки 
та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на проведення операції не включа-
ють премій або дисконтів за борговими зобов'язаннями, витрат на фінансування, внутрішніх адміністра-
тивних витрат чи витрат на зберігання.  
Облікова політика для подальшої переоцінки даних статей розкривається нижче у відповідних розділах 
облікової політики. 
 
Справедлива вартість – це ринкова оцінка, а не оцінка з урахуванням специфіки суб'єкта господарювання. 
Для деяких активів та зобов’язань може бути ринкова інформація або ринкові операції, інформація про 
які є відкритою. Для інших активів та зобов’язань може не бути ринкової інформації або ринкових опера-
цій, інформація про які є відкритою. Проте мета оцінки справедливої вартості в обох випадках однакова 
– визначити ціну, за якою відбувалася б звичайна операція продажу активу чи передачі зобов’язання між 
учасниками ринку на дату оцінки за нинішніх ринкових умов (тобто, вихідну ціну на дату оцінки з точки 
зору учасника ринку, який утримує актив або має зобов’язання). 
 
У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, визнаних в звіті 
про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі котирувань на активних ринках, вона визнача-
ється з використанням моделей оцінки, включаючи модель дисконтування грошових потоків. В якості ви-
хідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з ринків, що спостерігаються, 
проте в тих випадках, коли це практично неможливо здійснити, для встановлення справедливої вартості 
необхідна певна частка судження. Судження включають облік таких вихідних даних, як ризик ліквідності, 
кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справед-
ливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності. 
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Згідно МСФО (IFRS) 9 фінансові інструменти згодом оцінюються за справедливою вартістю через прибу-
ток або збиток (ССЧПУ), за амортизованою вартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний 
дохід (ССЧПСД). Класифікація залежить від двох критеріїв: бізнес-моделі, що використовується Компа-
нією для управління фінансовими активами; і того, чи являються передбачені договором грошові потоки 
по фінансових інструментах "виключно платежами в рахунок основної суми боргу і відсотків на непога-
шену частину основної суми боргу». 

Пайові інструменти оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, прибуток і збиток 
від зміни справедливої вартості таких інструментів не рекласифікуються в чистий прибуток або збиток в 
разі припинення їх визнання. Дана категорія включає лише інструменти капіталу, які Страхова компанія 
має намір утримувати в доступному для огляду майбутньому і які Страхова компанія на власний розсуд 
класифікувала таким чином, без права наступного скасування, на момент первісного визнання або пере-
ходу на стандарт. Страхова компанія класифікувала наявні у неї некотирувані інструменти капіталу в яко-
сті дольових інструментів, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід. Згідно 
МСФЗ (IFRS) 9 Пайові інструменти, які оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід, 
не підлягають оцінці на предмет знецінення. 

 
Бізнес – модель  I  за якою фінансові активи оцінюються за амортизованою собівартістю 

(п.4.1.2 МСФЗ 9) включає грошові кошти та їх еквіваленти на поточних та депозитних рахунках, торгіве-
льну дебіторську заборгованість. Грошові потоки (за угодами утримаються до погашення) мають бути 
лише погашенням основної суми у фіксований термін та отриманням відсотків.   Основна сума – це спра-
ведлива вартість фінансового активу при первісному визнанні. Відсотки складаються з компенсації за 
часову вартість грошей за основною сумою протягом певного періоду. 

 
Бізнес – модель  II за якою фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю через 

інший сукупний дохід (п.4.1.2А МСФЗ 9) включає інвестиційні цінні папери, які Товариство має намір 
утримувати протягом невизначеного часу і які можуть бути продані для покриття потреб ліквідності або в 
наслідок вигідної зміни ціни 

 
Бізнес –модель  III  за якою фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю через  

прибуток чи збиток, якщо він не оцінюється за амортизованою собівартістю або справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід (п.4.1.4  МСФЗ 9) включає активи, утримані для торгівлі (цінні 
папери обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відноситься на фінансовий результат). 

 
Аналіз того, чи є передбачені договором грошові потоки за борговими інструментам виключно платежами 
за рахунок основної суми боргу і відсотків, здійснювався на основі фактів і обставин, що існували на мо-
мент первісного визнання цих активів. 

Порядок обліку фінансових зобов'язань Страхової компанії згідно з МСФЗ (IFRS) 9 вимагає враховувати 
зобов'язання щодо умовного відшкодування як фінансові інструменти, які оцінюються за справедливою 
вартістю, із визнанням змін справедливої вартості в звіті про прибуток або збиток. 

Згідно МСФЗ (IFRS) 9 вбудовані похідні інструменти фінансові активи класифікуються виходячи з догові-
рних умов і бізнес-моделі Страхової компанії.  

 Знецінення  

МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб Страхова компанія відображала оціночний резерв під очікувані кредитні 
збитки за всіма позиками і іншими борговими фінансовими активами, які не оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. 

Очікувані кредитні збитки розраховуються як різниця між грошовими потоками, що належать Страховій 
компанії відповідно до договору, і всіма грошовими потоками, які Страхова компанія очікує отримати. Не-
доотримання потім дисконтується за ставкою, яка приблизно дорівнює первісній ефективній процентній 
ставці даного активу. 

Стосовно активів за договором і дебіторської заборгованості страхувальників Страхова компанія засто-
сувала спрощений підхід, передбачений стандартом, і розрахувала очікувані кредитні збитки за весь тер-
мін. Страхова компанія використовувала матрицю оціночних резервів, спираючись на свій минулий досвід 
виникнення кредитних збитків, скоригованих з урахуванням прогнозних факторів, специфічних для пози-
чальників і загальних економічних умов. 

У разі інших боргових фінансових активів (тобто позик і боргових цінних паперів, які оцінюються за спра-
ведливою вартістю через інший сукупний дохід) при їх первісному визнанні очікувані кредитні збитки роз-
раховуються за 12 місяців. 12-місячні очікувані кредитні збитки – це частина очікуваних кредитних збитків 
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за весь термін, що представляє собою очікувані кредитні збитки, які виникають внаслідок дефолтів за 
фінансовим інструментом, можливих протягом 12 місяців після звітної дати. Однак в разі значного збіль-
шення кредитного ризику за фінансовим інструментом з моменту первісного визнання оцінний резерв під 
збитки оцінюється в сумі, що дорівнює очікуваним кредитних збитках за весь термін. 

У всіх випадках Страхова компанія вважає, що відбулося значне збільшення кредитного ризику, якщо 
виплати за договором прострочені більш ніж на 30 днів. 

Страхова компанія вважає, що за фінансовим активом стався дефолт, якщо платежі за договором прост-
рочені на 90 днів. Однак в певних випадках Страхова компанія також може прийти до висновку, що за 
фінансовим активом стався дефолт, якщо внутрішня або зовнішня інформація вказує на те, що малоймо-
вірно, що Страхова компанія отримає всю суму виплат, що залишилися, передбачених за договором. 

Застосування вимог МСФЗ (IFRS) 9 щодо очікуваних кредитних збитків призвело до збільшення оціночних 
резервів під збитки від знецінення за борговими фінансовими активами Страхової компанії.  

Проценти, зароблені за цінними паперами за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансо-
вий результат, розраховуються з використанням методу ефективної процентної ставки і показуються у 
прибутку чи збитку за рік як процентний дохід. Дивіденди включаються до дивідендного доходу у складі 
іншого операційного доходу в момент встановлення права компанії на одержання виплати дивідендів і 
якщо існує ймовірність отримання дивідендів. Усі інші елементи змін справедливої вартості та прибуток 
або збиток від припинення визнання, обліковуються у прибутку чи збитку за рік як прибуток за вирахуван-
ням збитків від цінних паперів за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат, 
за період, в якому він виникає. 
 
 
Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус погашення 
основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке зменшення варто-
сті щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають амортизацію відстрочених 
витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або дисконту від суми погашення із вико-
ристанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані процентні доходи та нараховані процентні 
витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та амортизований дисконт або премія (у тому числі 
комісії, які переносяться на наступні періоди при первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються 
окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей звіту про фінансовий стан. 
 
Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат 
протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної 
ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за якою 
розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх збитків за креди-
тами) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних 
випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового інструмента. Ефекти-
вна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по інструментах із плаваю-
чою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи дисконту, які відображають 
кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного інструмента, або інших змінних факто-
рів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії або дисконти амортизуються протягом 
всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок поточної вартості включає всі комісійні та виплати, 
сплачені або отримані сторонами договору, що є невід'ємною частиною ефективної процентної ставки. 
 
Збитки від знецінення завжди визнаються шляхом створення резерву у сумі, необхідній для зменшення 
балансової вартості активу до поточної вартості очікуваних грошових потоків (без урахування майбутніх, 
ще не понесених кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною процентною ставкою для 
даного активу. Розрахунок поточної вартості оціночних майбутніх грошових потоків забезпеченого заста-
вою фінансового активу відображає грошові потоки, що можуть виникнути у результаті звернення стяг-
нення на предмет застави за вирахуванням витрат на отримання та продаж застави незалежно від сту-
пеня ймовірності звернення стягнення на предмет застави. 
 
Якщо у наступному періоді сума збитку від знецінення активу зменшується і це зменшення може бути 
об'єктивно віднесене до події, яка відбулась після визнання збитку від знецінення (наприклад, через під-
вищення кредитного рейтингу дебітора), то визнаний раніше збиток від знецінення сторнується шляхом 
коригування рахунку резерву. Сума зменшення відображається у прибутку чи збитку за рік. 
 
Активи, погашення яких не можливе, списуються за рахунок відповідного резерву збитків від знецінення 
після завершення всіх необхідних процедур для відшкодування активу та після визначення остаточної 
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суми збитку. Повернення раніше списаних сум кредитується на рахунок відповідного резерву збитків від 
знецінення у прибутку чи збитку за рік. 
 
Страхова компанія припиняє визнавати фінансові активи, коли (а) активи погашені або права на отри-
мання грошових потоків від активів інакше втратили свою чинність, або (б) компанія передала права на 
отримання грошових потоків від фінансових активів або уклала угоду про передачу, і при цьому (і) також 
передала в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з володінням активами, або  (іі) компанія не пере-
дала та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль. 
Контроль вважається збереженим, якщо контрагент не має практичної можливості повністю продати ак-
тив не пов'язаній стороні без внесення додаткових обмежень на перепродаж. 
 
Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до звіту про фінансовий стан 
лише їхньої чистої суми здійснюється лише тоді, коли існує юридично визначене право взаємозаліку ви-
знаних сум і є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та роз-
рахуватися за зобов'язанням. 
 
Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна 
конвертувати у відому суму готівки за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни варто-
сті. Грошові кошти та їх еквіваленти включають залишки на рахунках  в банках, які не є обмеженими для 
використання та всі розміщення коштів на депозитних рахунків банків з первісним строком погашення не 
більше 100 днів з дати розміщення. Кошти, щодо яких існують обмеження стосовно їх використання або 
депозити з терміном розміщення, який перевищує 100 днів з моменту розміщення, виключаються з гро-
шових коштів та їх еквівалентів. Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за амортизованою варті-
стю. Страхова компанія виправила помилку, допущену у минулому році стосовно класифікації депозитів 
зі строком розміщення понад 100 днів як еквівалентів грошових коштів та перекласифікувала їх як поточні 
фінансові інвестиції у вхідному залишку в балансі. 
 
Основні засоби та нематеріальні активи. Основні засоби та нематеріальні активи відображаються за 
історичною вартістю, за вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від зменшення корисності. 
 
Амортизація об’єктів приміщень, вдосконалень орендованого майна та обладнання розраховується ліній-
ним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом 
строку їх експлуатації за наступними нормами: 

Види об'єктів 
Строк корисного викори-

стання (років) 

Споруди некапітального характеру 20 

Будинки та споруди 30 

Машини та обладнання 5 

Транспортні засоби 8 

Інструменти ,прилади,інвентар (меблі) 4 

Інші основні засоби 12 

           Земля та незавершені капітальні вкладення не амортизуються. 

Найменування групи 
Строк корисного використання 

(років) 

Права на використання програм для комп'ютерної техніки, на 
різні бази даних, інше програмне забезпечення. 

2 

Інші нематеріальні активи 2 

Ліцензії на впровадження страхової діяльності - 

 
             Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку  компанія отримала б у теперішній момент 
від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк експлуатації даного 
активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці строку корисного викори-
стання. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисного використання переглядаються та, за необхід-
ності, коригуються на кожну звітну дату. 
 
Витрати на ремонт та технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на 
заміну значних компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компо-
ненту. 
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Наприкінці кожного звітного періоду проводиться оцінка наявності ознак знецінення основних засобів, ак-
тивів з права оренди, інвестиційної нерухомості. Якщо такі ознаки існують, розраховується вартість відш-
кодування, яка дорівнює справедливій вартості активу мінус витрати на продаж або вартості викорис-
тання, залежно від того, яка з цих сум більша. Балансова вартість активу зменшується до вартості відш-
кодування, а збиток від знецінення визнається у прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення, відоб-
ражений щодо будь-якого активу у минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що 
використовувались для визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мі-
нусом витрат на продаж. 
 
Прибуток або збитки від вибуття основних засобів визначаються шляхом порівняння суми надходжень із 
балансовою вартістю та визнаються у прибутку чи збитку за рік (у складі інших операційних доходів або 
витрат). 
 
Нематеріальні активи  Компанії як мають, так і не мають  кінцевий термін використання та включають 
переважно капіталізоване програмне забезпечення та ліцензії на основну діяльність 
 
Придбані ліцензії на комп’ютерне програмне забезпечення капіталізуються на основі витрат, понесених 
на придбання та введення в експлуатацію програмного забезпечення 
 
Інвестиційна нерухомість Одиницею обліку інвестиційної нерухомості є земля чи будівля або частина 
будівлі, або земля і будівля, що перебувають у розпорядженні власника або лізингоодержувача за дого-
вором про фінансовий лізинг (оренду) з метою отримання орендних платежів, доходів від зростання капі-
талу або того чи іншого, а не для надання послуг або адміністративних цілей. 

До інвестиційної нерухомості належать: (а) земля, що утримується з метою отримання вигод від зрос-
тання капіталу в довгостроковій перспективі, а не для реалізації в короткостроковій перспективі в процесі 
діяльності; (б) будівля, що надається в операційну оренду; (в) будівля, що перебуває у власності компанії 
або в розпорядженні за договором про фінансовий лізинг (оренду) та надається в лізинг (оренду) за одним 
або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду); (г) будівля, що не зайнята на цей час та приз-
начена для надання в лізинг (оренду) за одним або кількома договорами про оперативний лізинг (оренду).  

Під час первісного визнання інвестиційної нерухомості Компанія оцінює її за первісною вартістю, яка вклю-
чає ціну придбання цієї нерухомості та всі витрати, що безпосередньо пов'язані з її придбанням. 

Після первісного визнання об'єкта інвестиційної нерухомості подальшу його оцінку Компанія здійснює  за  
первісною вартістю  з урахуванням накопиченої амортизації та втрат від зменшення корисності. 

Необоротні активи, призначені для продажу. 

Відповідно облікової політики та згідно з МСФЗ 5 Компанія обліковує в бухгалтерському обліку об’єкти 
нерухомого майна, які утримуються для продажу по найменшій з оцінок - за балансовою вартістю або за 
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж. 
 

Податки на прибуток. У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог законодав-
ства України із використанням податкових ставок та законодавчих норм, які діяли або фактично були 
введені в дію станом на звітну дату. Витрати/(доходи) з податку на прибуток включають поточні податки 
та відстрочене оподаткування та відображаються у прибутку чи збитку за рік, якщо тільки вони не мають 
бути відображені у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі капіталу у зв’язку з тим, 
що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді у складі іншого 
сукупного доходу або безпосередньо у складі капіталу 
 
Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними відш-
кодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. Оподаткову-
ваний прибуток або збиток базується на оціночних показниках, якщо фінансова звітність ухвалюється до 
моменту подання відповідних податкових декларацій. Інші податки, за винятком податку на прибуток, об-
ліковуються у складі адміністративних та інших операційних витрат. 
Згідно з прийнятими змінами до Податкового кодексу України з 01.01.2 015 року вводиться змішана сис-
тема оподаткування, а саме оподаткування доходу страховика за ставками  3% в залежності від виду 
страхування, а також оподаткування податком на прибуток за ставкою 18% на загальних підставах.  
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Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно пе-
ренесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів та 
зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення 
при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, що виникають 
при початковому визнанні активу або зобов’язання у результаті операції, яка не є об’єднанням компаній 
і яка не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток. Активи та зобов’язання з від-
строченого оподаткування визначаються із використанням ставок оподаткування, які введені в дію або 
практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як очікується, застосовуватимуться у періоді, 
коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані перенесені податкові збитки. Відстрочені пода-
ткові активи по тимчасових різницях, що зменшують оподатковувану базу, та перенесені податкові зби-
тки відображаються лише тією мірою, в якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, від-
носно якого можна буде реалізувати тимчасові різниці. 
 
Невизначені податкові позиції. Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції Страхової компанії 
на кожну звітну дату. Зобов’язання, що відображаються щодо податку на прибуток, визначаються керів-
ництвом як позиції із невисокою імовірністю того, що їх вдасться відстояти у випадку виникнення претен-
зій з боку податкових органів. Така оцінка виконується виходячи з тлумачення Страховою компанєю по-
даткового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності на звітну дату, та будь-якого відо-
мого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та подат-
ків, крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються на підставі розрахованих керівницт-
вом витрат, необхідних для врегулювання зобов’язання на звітну дату. 
 
Акціонерний капітал. Прості акції показані у складі капіталу. Витрати, безпосередньо пов’язані з емісією 
нових акцій, показуються у складі капіталу як зменшення суми надходжень за вирахуванням податків. 
Перевищення справедливої вартості внесених у капітал сум над номінальною вартістю випущених акцій 
обліковується у складі капіталу як емісійний дохід. 
 
Витрати на персонал та відповідні відрахування. Витрати на заробітну плату, внески до державного 
пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, оплачувані річні відпустки та лікарняні, пре-
мії, а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались пра-
цівниками  компанії.  Страхова компанія не має юридичного чи умовного зобов’язання сплачувати пенсійні 
чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального  страхування. 
 
Страхові та інвестиційні контракти- класифікація 
 
Страхова компанія укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризиків або фінансових ри-
зиків або обох видів ризиків.  Страхові є контрактами, які передають суттєвий страховий ризик. Такі конт-
ракти можуть також передавати фінансовий ризик.  В якості загальної політики Страхова компанія визнає 
значним ризиком потенційне зобов’язання по виплаті відшкодування у разі настання страхового випадку, 
що принаймні на 10% перевищує суму відшкодування, що підлягає виплаті у разі, якщо страховий випадок 
не відбудеться. 
 
Інвестиційними контрактами є  договори, які передають фінансові ризики без значного страхового ризику. 
 
Страхові контракти 
 
Визнання та оцінка 
 
Страхові контракти  класифікуються у чотири основні категорії, в залежності від  тривалості ризику і чи є 
умови фіксовані. Питома вага у портфелі Компанії короткострокові договори страхування. Пріоритетними 
напрямами страхування Компанії є страхування наземного транспорту, страхування майна, медичне 
страхування та страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів за вну-
трішніми договорами. 
 
(А) розрахунок резервів за страховими контрактами 

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

а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень стра-
хових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не ми-
нули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату обчислюється в 
такому порядку: 
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- за страхуванням цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів –   

. Розмір резерву незароблених премій, який розраховується методом "коефіцієнта збитковості" як 
сумарний розмір добутків незаробленої страхової премії за кожним договором, що діє на дату розрахунку, 
на суму коефіцієнта збитковості і коефіцієнта аквізиційних та адміністративних витрат для такого виду 
страхування за такою формулою: 

N 
РНП КЗ   (КЗ  Квитрат) * НЗПi 

i 1 
 

де N - кількість договорів, що діють на дату розрахунку з виду страхування, щодо якого здійсню-
ється розрахунок резерву. 
 

При обчисленні Квитрат за видом страхування Товариство враховує такі самі типи аквізиційних ви-

трат, що й при розрахунку розміру відстрочених аквізиційних витрат на кінець розрахункового періоду. 
 

При обчисленні К витрат  та КЗ здійснюється округлення у бік збільшення округлення. 
- за всіма видами страхування, окрім вищезазначеного – методом ¼.  

б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у 
звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні пе-
ріоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у 
розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду. 

в) Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, який формується  із застосуванням математично-
статистичного методу   фіксованого відсотка; 

Формування резерву збитків, які виникли, але не заявлені та резерву коливань збитковості здійс-
нюється за видом страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів. 

  Аналітичний облік резервів здійснюється за  видами страхування. 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань Страхова компанія перевіряє на кінець кожного звіт-
ного періоду, чи є її визнані страхові зобов’язання адекватними.  

 Під перевіркою адекватності зобов’язань необхідно розуміти оцінку необхідності збільшення бала-
нсової вартості страхового зобов’язання  на основі аналізу майбутніх грошових потоків.  

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відпо-
відних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в кон-
тексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати 
у звіті про прибутки та збитки. 

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

коли вказані в договорі зобов’язання виконано, або анульовано, або  термін його дії закінчився.  
 
 
Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збитків відносяться на зменшення доходів по мірі їх 
виникнення на основі оціночної величини зобов'язань по компенсації власникам контракту або третім осо-
бам постраждалих від власників контракту. Вони включають в себе прямі і непрямі витрати на врегулю-
вання збитків і випливають з подій, які сталися до кінця звітного періоду. Страхова компанія не виключає 
своєї відповідальності за неоплаченими вимогами іншими, ніж вимогами по втраті працездатності. Зобо-
в'язання за невиплаченими вимогами оцінюються з використанням припущень по конкретним випадкам, 
заявлених до Страхової компанії. 
 
(Б) Контракти з перестрахування 
 
Контрактами, укладеними Страховою компанією з перестраховиками, по яким Страховій компанії компе-
нсуються збитки за одним або кількома договорами, укладеними Страховою компанією, і які відповідають 
вимогам класифікації для договорів страхування визнаються як договори перестрахування. Контракти, 
які не відповідають цим вимогам класифікації визнаються як фінансові активи. Договори страхування, 
укладені Страховою компанією відповідно до якого іншою стороною договору є інший страховик (внутрі-
шнє перестрахування) включаються до договорів страхування. 
 
Виплати, на які Страхова компанія має право відповідно до договорів перестрахування визнаються акти-
вами перестрахування. Ці активи складаються з короткострокових вимог до перестраховиків, а також дов-
гострокової дебіторської заборгованості, які залежать від очікуваних вимог та винагород, що випливають 
з пов'язаних перестрахованих договорів страхування. Суми, що відшкодовуються перестраховиками або 
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винні перестраховикам оцінюються послідовно із визначенням сум, пов'язаних з перестрахованими дого-
ворами страхування і відповідно до умов кожного договору перестрахування. Зобовязання за перестра-
хуванням - це насамперед кредиторська заборгованість за преміями за договорами перестрахування , 
яка визнається як витрати у періоді нарахування. 
 
Страхова компанія оцінює свої активи перестрахування на знецінення на щоквартальній основі. Якщо 
існують об'єктивні докази того, що активи перестрахування знецінені, Страхова компанія зменшує бала-
нсову вартість активів перестрахування до суми очікуваного відшкодування і визнає збиток від знецінення 
у звіті про прибутки і збитки. Страхова компанія збирає об'єктивні свідчення того, що активи перестраху-
вання знецінені, використовуючи ті ж процедури, що прийняті для фінансових активів відображених за 
амортизованою вартістю. Збиток від знецінення розраховується за тим же методом, що використовується 
для фінансових активів. 
 
(В) дебіторська і кредиторська заборгованість, пов'язані з договорами страхування 
 
Дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються у періоді коли такі платежі належать до 
сплаті. Вони включають в себе суми, належні від агентів, брокерів та власників договорів страхування та 
належні до сплати таким контрагентам. 
 
Якщо існують об'єктивні докази того, що дебіторська заборгованість за страховою діяльністю є знеціне-
ною, Страхова компанія зменшує балансову вартість такої заборгованості, і відповідно визнає збиток від 
знецінення у звіті про прибутки і збитки. Страхова компанія збирає об’єктивні  докази того, що страхова 
дебіторська заборгованість є знеціненою, використовуючи той же процес, прийнятий для кредитів  та де-
біторської заборгованості. Збиток від знецінення розраховується за тим же способом, що використову-
ються для цих фінансових активів. 
 
(Г) Суми від реалізації пошкодженого майна та отримані в результаті регресу 
 
Деякі страхові контракти дозволяють Страховій компанії продати майно (як правило, пошкоджене), яке 
отримане при врегулюванні вимог (наприклад, врятоване майно). Страхова компанія також може мати 
право подавати претензії третім особам для оплати частини або всіх видатків (наприклад, право регресу). 
 
Оцінки суми відшкодування від реалізації пошкодженого майна включаються в якості зменшення суми 
зобов’язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається  в інших активах, якщо зобов'я-
зання погашено. Зменшення зобов’язань визнається в сумі, яка може бути обґрунтовано повернута в ре-
зультаті відчуження майна. 
 
Відшкодування в наслідок регресу також розглядаються в якості знижки при оцінці зобов’язань за страхо-
вими вимогами і визнаються в інших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення зобов’язань  
визнається в оціночній сумі відшкодування, яке може бути отримане а результаті дій проти винної третьої 
особи. 
 
 
Основні облікові оцінки та припущення 
 
Складання фінансової звітності згідно МСФЗ вимагає від управлінського персоналу формування суджень, 
оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, на суми активів та 
зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих 
оцінок. Оцінки та покладені і їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни бухгалтерських оцінок 
визнаються у тому періоді, в якому вони відбуваються, а також в інших майбутніх періодах, якщо зміна 
стосується цих майбутніх періодів. 
 
Страхова компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що 
визнаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення постійно 
переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому числі на 
очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин 

А) Остаточні зобов’язання за вимогами, що заявлені за договорами страхування 

Оцінка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є найбільш важливою 
бухгалтерською оцінкою Страхової компанії. Існує декілька причин невизначеності, які необхідно 
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враховувати при оцінці зобов’язань, по яким Страхова компанія в кінцевому випадку буде здійснювати 
виплатити за такими вимогами. 

Страховi резерви - основнi припущення стосуються невизначеностi, пов'язаної з сумами резервiв за стра-
ховими договорами. У вiдношеннi резервiв за договорами страхування оцiнки повиннi здiйснюватися як 
для передбачуваної остаточної суми заявлених, але не врегульованих збиткiв на звiтну дату («РЗНУ»), 
так i для передбачуваної остаточної суми збиткiв, що сталися, але не заявленi на звiтну дату («РПНУ» ). 
Може знадобитися значний перiод часу, перш нiж можна буде з упевненiстю встановити остаточну суму 
страхових збиткiв, а для певних видiв полiсiв РПНУ становлять бiльшу частину зобов'язань, вiдображених 
у звiтi про фiнансовий стан. 

Основне припущення, що лежить в основi методик, використовуваних Компанiєю, полягає в тому, що ми-
нулий досвiд Компанiї з врегулювання страхових збиткiв використовується для прогнозування майбутнiх 
страхових претензiй i, вiдповiдно, остаточних страхових збиткiв. По сутi, такi методики екстраполюють 
суму врегулювання сплачених i понесених збиткiв, середнi витрати за одною вимогою i кiлькiсть претензiй 
на основi спостережень за попереднi роки i передбачуваних коефiцiєнтiв збиткiв. Попереднiй досвiд стра-
хових виплат, головним чином, аналiзується за видами страхової дiяльностi. Великi страховi вимоги за-
звичай врегульовуються окремо, як шляхом резервування за номiнальною вартiстю оцiнок, зроблених 
експертами з оцiнки збиткiв, так i окремим прогнозуванням з метою вiдображення їх майбутнього розви-
тку. У бiльшостi випадкiв не iснує чiтко визначених припущень щодо майбутнього зростання сум вимог 
або коефiцiєнтiв збиткiв. Замiсть цього, використовуються припущення, заснованi на даних врегулювання 
претензiй в минулому, на яких базуються прогнози. Також, використовується додаткове якiсне судження 
для оцiнки меж, до яких минулi тенденцiї можна використовувати в майбутньому для того, щоб визначати 
передбачувану остаточну суму збиткiв, що представляють собою ймовiрний результат з ряду можливих 
результатiв, беручи до уваги всi невизначенi моменти. 

Оцінка остаточної вартості вимог за випадками по медичному страхуванні є складним процесом і не може 
бути зроблена за допомогою звичайних актуарних методів. Істотними факторами, які впливають на на-
прямки процесу оцінки резервів є збільшення рівня захворюваності, які розширили обсяг і покриття, що 
були визначені в договорах страхування, випущені Страховою компанією. малоймовірно, що будь-які чіткі  
напрямки з'являться в методах розрахунків  компенсацій в найближчому майбутньому. Через цю неви-
значеність, не є можливим визначити майбутній розвиток вимог по страховим виплатам з тим же ступенем 
надійності, як за іншими видами вимог. 

Страхова компанія вважає, що зобов’язання по вимогам розраховане станом на кінець року є адекватним.  

Б) Оцінка фінансових інструментів за справедливою вартістю 

У випадках, коли справедлива вартість фінансових активів та фінансових зобов'язань, визнаних в звіті 
про фінансовий стан, не може бути визначена на підставі котирувань на активних ринках, вона визнача-
ється з використанням моделей оцінки, включаючи модель дисконтування грошових потоків. В якості ви-
хідних даних для цих моделей по можливості використовується інформація з ринків, що спостерігаються, 
проте в тих випадках, коли це практично неможливо здійснити, для встановлення справедливої вартості 
необхідна певна частка судження. Судження включають облік таких вихідних даних, як ризик ліквідності, 
кредитний ризик і волатильність. Зміни в припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на справед-
ливу вартість фінансових інструментів, відображену у фінансовій звітності.  

В) Резерви під знецінення активів  
 
На дату первісного визнання та на кожну звітну дату Компанія оцінює всі боргові фінансові активи, крім 
тих, що віднесені до категорії фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з відобра-
женням переоцінки у складі прибутку/збитку з урахуванням знецінення за моделлю очікуваних кредитних 
збитків. Суттєві судження керівництва враховують критерії етапів знецінення, коефіцієнтів знецінення для 
торгової дебіторської заборгованості та дебіторської заборгованості за фінансовим лізингом, рівня очіку-
вання неотримуваних контрактних грошових потоків у порівнянні з первісно очікуваними та строки отри-
мання очікуваних грошових потоків. 

Г) Депозити в банках, гроші та їх еквіваленти 
 
Суттєве погіршення економічної ситуації в Україні, значна девальвація української гривні, нестача ліквід-
них коштів у банківському секторі разом із фінансовими труднощами українських банків призводять до 
суттєвої невизначенності оцінок щодо можливості відшкодування депозитів в банках, грошей та грошових 
еквівалентів.  
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Управлінський персонал оцінює зменшення корисності депозитів, грошей та еквівалентів, визначаючи 
ймовірність їх відшкодування на основі детального аналізу банків. Фактори, що беруться до уваги, вклю-
чають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги та історію співробітництва з ним. 
 
Страхова компанія не здійснювала коригування статутного капіталу, що був сформований у період гіпе-
рінфляції в Україні вналідок недоцільності такого перерахунку, що призведе до невідповідності розміру 
статутного капіталу даним статуту. 
 

. 
 
(іі) Визнання доходу за страховими контрактами  

Премії 

Валова сума страхових премій за укладеними договорами страхування являє собою премії, визнані на 

валовій основі відповідно до умов договорів. Зароблена частка отриманих премій визнається у складі 

доходу. Зароблені премії визнаються від дати переходу ризику, протягом періоду покриття збитків, з 

урахування характеру ризиків, передбачених договорами. Премії за укладеними договорами вихідного 

перестрахування визнаються як витрати з урахуванням характеру отриманих послуг з перестрахування.  

Дострокове припинення дії страхових полісів  

Дія страхових полісів може бути достроково припинена Компанією, якщо існують об’єктивні ознаки того, 

що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати страхові премії. Таким чином, дост-

рокове припинення дії страхових полісів стосується переважно тих полісів, умовами яких передбачена 

сплата страхових премій на основі графіку платежів. Валова сума страхових премій відображається за 

вирахуванням повернених премій достроково припинених полісів страхування.  

Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснень, які вперше застосо-
вані Компанією. 

Облікова політика, прийнята при складанні фінансової звітності за 2019 рік , відповідає політиці, яка за-
стосовувалася при складанні річної фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 
за винятком прийнятих нових стандартів, що вступили в силу на 1 січня 2019 р. 
Компанія не застосовувала достроково будь-які інші стандарти, роз'яснення або поправки, які були ви-
пущені, але ще не вступили в силу. 
 
В поточному році Компанія застосувала МСФЗ 16 (виданий в січні 2 016), що є застосовним до річних 
періодів, що починаються з 1 січня 2019 або пізніше. 

МСФЗ 16 впроваджує нові або змінені вимоги до обліку оренди. Ці значні зміни стосуються обліку орен-
даря, оскільки відміняють різницю між операційною та фінансовою орендою та вимагають визнання ак-
тиву з правом користування та орендного зобов’язання на початку оренди окрім короткострокової оре-
нди та оренди малоцінних активів. Детально ці вимоги розкрито в примітці 25. Вплив застосування 
МСФЗ 16 на фінансову звітність викладено нижче. 

Датою першого застосування МСФЗ 16 Компанією є 1 січня 2019. 
Страхова компанія застосувала МСФЗ 16, використовуючи модифікований ретроспективний підхід без  
перерахунку порівняльної інформації. Станом на 1 січня 2019 року було визнано активи та зобов’язання 
за орендою, крім договорів оренди, за якими базова вартість орендованого активу складає менше 
138 441,32 грн., та активами, термін оренди яких або спливав у 2019 році, або не перевищує 12 місяців з 
дати укладання без права продовження або в разі, якщо Компанія не планує розглядати можливість 
продовження договору понад 12 місяців з дати його укладання. 

(a) Вплив нового визначення оренди 

Страхова компанія використала практичний підхід до переходу на МСФЗ 16 без перегляду, чи містить 
контракт оренду. Відповідно,  визначення оренди, як воно було впроваджено  за МСБО 17 та IFRIC 4 
застосовувалось  до контрактів, підписаних або модифікованих до 1 січня 2019. 

Зміни у визначенні оренди, в основному, стосуються концепції контролю. МСФЗ 16 визначає, чи  містить 
контракт оренду, на основі того, чи має клієнт право контролювати використання ідентифікованого ак-
тиву протягом деякого часу в обмін на винагороду. Цим підхід відрізняється фокусування на «ризиках та 
винагородах» за МСБО 17 та IFRIC 4. 
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Страхова компанія застосовує визначення оренди та відповідні положення МСФЗ 16 до всіх нових конт-
рактів та контрактів, в які було внесено зміни,  починаючи з 1 січня 2019. При підготовці першого засто-
сування МСФЗ 16, Страхова компанія виконала аналіз впровадження. Аналіз  показав, що нове визна-
чення оренди  в МСФЗ 16 суттєво  вплине на обсяг контрактів, що відповідають визначенню оренди. 
Страхова компанія визначила ставку дисконтування на портфельній основі для всіх подібних договорів 
оренди як ставку додаткових запозичень, яких би зазнала Страхова компанія в разі необхідності таких 
запозичень. Ставку дисконтування визначено на підставі статистичних даних Національного банку Укра-
їни щодо ринкових середньозважених ставок кредитних коштів, що надаються банками України за поді-
бними умовами в частині строку, валюти та виду активу на праві оренди. Термін оренди розглядається 
як очікуваний термін оренди, з урахуванням можливого продовження терміну, якщо з високою долею 
вірогідності Страхова компанія скористується цією можливістю. 

(b) Вплив на облік орендарів 

(i) Раніше операційна оренда 

МСФЗ 16 вносить зміни до обліку оренди, яка раніше класифікувалась як операційна за МСБО 17, та 
показувалась поза балансом. 

Застосовуючи МСФЗ 16 до всіх оренд (окрім випадків, наведених нижче), Компанія: 

(a) Визнає активи с правом користування та орендні зобов’язання в звіті про фінансовий стан, по-
чатково оцінювані за поточною вартістю майбутніх орендних платежів; 

(b) Визнає амортизацію активів з правом користування та відсоток за орендними зобов’язаннями і 
звіті про прибутки та збитки; 

(c) Відображає  загальну суму сплачених грошових коштів як потоки  фінансової діяльністі в звіті 
про рух грошових коштів. 

 

 

За МСФЗ 16, активи з правом використання тестуються на знецінення відповідно до МСБО 36. 

Для короткострокової оренди (строком 12 місяців та менше) та оренди малоцінних активів (наприклад, 
планшетів та персональних комп’ютерів, незначних предметів офісних меблів та телефонів), Компанія 
визнає орендні витрати на прямолінійній основі, що дозволено МСФЗ 16. Ці витрати показано яв «інші 
витрати» в звіті про прибутки та збитки. 

(ii) Раніше фінансова оренда 

Основною різницею між МСФЗ 16 то МСБО 17 щодо контрактів, які раніше класифікувались як фінансова 
оренда, є вимірювання гарантії ліквідаційної вартості, наданої орендарем орендодавцеві. МСФЗ 16 ви-
магає, щоб Компанія визнавала як частину орендного зобов’язання лише ту суму, яка очікується до 
сплати за гарантією ліквідаційної вартості, а не максимальну гарантовану суму, як це було з МСБО 17. 
Ця зміна не матиме суттєвого впливу на звіти Компанії. 

 
(c) Вплив на облік орендодавця 

 

МСФЗ 16 незначно змінює облік оренди орендодавцем. За МСФЗ 16 орендодавець продовжує класифі-
кувати оренду як фінансову чи операційну та обліковує ці два типи оренди по різному. 

 

При цьому МСФЗ 16 змінив та збільшив необхідні розкриття, особливо стосовно того, як орендодавець 
керує ризиками, що виникають внаслідок його зацікавленості в орендованих активах. 

 
 

(d) Фінансовий вплив першого застосування МСФЗ 16 

 

 
 В таблиці нижче наводяться коригування для статей всіх фінансових звітів за поточний рік, на які 
вплинуло застосування МСФЗ 16. 

 
  
 Будівлі 

 

Устаткування Транспорт 
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Всього 

 

 

Первісна вартість  
на 01.01.2019 року 

- - - - 

Визнано за рік                                    18 253 0 8 479 26 732 

Первісна вартість  
а 31.12.2019 року 

18 253 0 8 479 26 732 

     
Накопичена амортизація на 
01.01.2019 року 

- - - - 

Нараховано за рік 730 0 873 1 603 

Накопичена амортизація на 
31.12.2019 року 

730 0 873 1 603 

     
Балансова вартість     

На 01.01.2019 року - - - - 

На 31.12.2019 року 17 523 0 7 606 25 129 

     
 

З податкової точки зору Компанія не визнає ніяких різниць стосовно обліку оренди, оскільки вони не пе-
редбачені Податковим кодексом України. 

 

                                  31.12.2019    тис. грн.  

Не визнання витрат внаслідок припинення класифікації                                                               
оренди як операційної  за рік                                                                   4 643  

Збільшення витрат на  амортизацію активу з правом                                                            

використання   за рік                                                                                 (1 603) 

Збільшення фінансових витрат  на фінансову складову                                                      

в орендному платежі за рік                                                                       4 077 

Збільшення/(зменшення) прибутку за рік                                           (1 037) 

                   

Чистий вплив на активи                  26 732           26 732 

Зобов’язання  за орендою                                                                          26 732           26 732 

Чистий вплив на зобов’язання                                                                   26 732           26 732 

 

Як показува-       Коригування   Перерахо- 

лось раніше        за МСФЗ 16     вано_____ 

Тис.грн                  Тис.грн            Тис.грн 

 

 

Вплив на прибутки та збитки  

 
Вплив на активи, зобов’язання та капі-
тал на 01 січня 2019 року Як показува-

лось раніше 

Тис. грн. 

Коригування 

за МСФЗ 16 

Тис. грн.  

Перерахо-
вано 

Тис. грн. 

Активи з правом використання                                             -                  26732                  26732 
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Активи з правом використання                                                                    25 129            25 129 

 

Чистий вплив на активи                                                                                25 129            25 129 

 

Вплив на активи, зобов’язання та капі- 

тал на 31 грудня 2019 

 

Зобов’язання  за орендою                                                                            26 166          26 166 

Чистий вплив на зобов’язання                                                                     26 166          26 166 

Нерозподілений прибуток                                                                            (  1 037)       ( 1 037) 

 

 

Компанія як орендар: 

Застосування МСФЗ 16 до оренди, що раніше класифікувалась як операційна за МСБО 17, 
призвело до визнання 01 січня 2019 року  активів з правом використання на суму в 26 732 тис. 
грн. та орендних зобов’язань в сумі  26 732 тис.грн. Воно також призвело до зменшення опе-
раційних витрат на суму в  4 643 тис. грн. та збільшення амортизації на 1 603 тис. грн. та витрат 
на сплату відсотків на 4 077  тис. грн. 

 Застосування МСФЗ 16 вплинуло на  звіт Компанії про рух грошових коштів. 

Відповідно до МСФЗ 16, орендар повинен показувати: 

•   платежі за короткостроковою орендою, платежі за оренду малоцінних активів, змінні орендні 
платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання, як частину своєї операційної діяль-ності 

•   грошові виплати відсоткової частини орендних зобов’язань як операційну або фінансову 
діяльність, як це дозволено МСБО 7 (Компанія вирішила включати сплачений відсоток в фінан-
сову діяльність); та 

•   Грошові виплати головної частини орендного зобов’язання як елемент фінансової діяльнос-
ті. 

За МСБО 17 всі орендні платежі за операційною орендою показувались в складі грошових по-
токів від операційної діяльності. Внаслідок цього чисті грошові кошти, генеровані операційною 
діяльністю, збільшились на 4 643 тис. грн., оскільки більше не  відображають  орендні платежі, 
а чисті грошові кошти, використані у фінансовій діяльності, збільшились на ту ж суму. 

Застосування МСФЗ 16 не вплинуло на чисті грошові потоки. 

 Вплив застосування МСФЗ 16 на базовий прибуток  на акцію: оскільки внаслідок визнання 
оренди балансовою ефектом є зменшення прибутку до оподаткування  звітного  року на 1 037 
тис.грн., відповідно, чистий збиток  був би менший на 850 тис.грн., та склав би (57 553) тис.грн., 
тоді збиток  на акцію склав би ( 3,597) грн. 

 

В поточному році Компанія застосувала ряд змін до МСФЗ та інтерпретацій, виданих РМСБО, 
що набули чинності для річних періодів, які починаються з 1 січня 2019 або пізніше. Їх засто-
сування не мало суттєвого впливу на розкриття або цифри, наведені у фінансових звітах. 

  

Ці зміни до МСФЗ 9 уточнюють, що для цілей оцінки, чи відповідає передплата умові «оплати 
лише тіла та відсотків», сторона, яка використовує цю опцію, може сплачувати або отримувати 
належну винагороду за передплату незалежно причини передплати. Іншими словами, фінан-
сові активи з пе-редплатою з від’ємною винагородою відповідають наведеній вище умові.Ці 
зміни не впливають на Страхову компанію. 

 

Ці зміни до МСБО 28, включаючи вимоги щодо знецінення, застосовуються до інших фінансо-
вих інструментів в асоційованій компанії чи спільному підприємстві, де не застосовується ме-
тод обліку за участю в капіталі. Сюди включено довгостроковий відсоток, який по суті є части-
ною чистих інвес-тицій компанії в асоційовану компанію чи спільне підприємство. Компанія за-
стосувала МСФЗ 9 до такого довгострокового відсотку до застосування МСБО 28. 
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Застосовуючи МСФЗ 9, Компанія не вра-ховувала коригування балансової вартості довгостро-
кового відсотку, що вимагається МСБО 28 (тоб-то коригування балансової вартості довгостро-
кового відсотку, що виникають внаслідок  розподілу збитків об’єкта інвестування або оцінки 
знецінення за МСБО 28). Ці зміни не впливають на Страхову компанію. 

 

Ці покращання включають зміни в 4 стандартах: 

МСБО 12 Податки на прибуток 

Зміни уточнюють, що компанія повинна визнати податкові наслідки щодо податку на прибуток 
від дивідендів в складі прибутку чи збитку, іншого скупного доходу чи капіталу залежно від того, 
де компанія початково визнавала операції, які генерують оподатковуваний дохід. Це не зале-
жить від засто-сування різних ставок податків до розподіленого та нерозпо-діленого прибутку. 

МСБО 23 Витрати на позики 

Зміни уточнюють, що у випадку, коли конкретну позику ще не погашено після того, як відповід-
ний актив готовий до використання чи продажу, ця позика включається до коштів, позичених 
компанією в загальних цілях, при розрахунку ставки капіталізації коштів, позичених компанією 
в загальних цілях. 

МСФЗ 3 Об’єднання бізнесу 

Зміни уточнюють, що у випадку, коли компанія отримує контроль над бізнесом, який є спільною 
діяльністю, компанія застосовує вимоги до поетапного об’єднання бізнесу, включаючи перео-
цінку свого раніше утримуваного відсотку в спільній діяльності за справедливою вартістю. Цей 
показник до переоцінки включає невизнані активи, зобов’язання та гудвіл спільного виробниц-
тва. 

 

МСФЗ 11 Спільна діяльність 

Зміни уточнюють, що у випадку, якщо сторона, що приймає участь в спільній діяльності, але не 
має спільного контроля над нею, отримує спільний контроль над такою спільною діяльністю, 
Групі можна не переоцінювати свій раніше утримуваний відсоток в спільній діяльності. 

Зміни уточнюють, що вартість колишніх послуг (або прибуток чи збиток при розрахунку) розра-
ховуються через оцінювання зобов’язання (активу) за пенсійним планом з фіксованими випла-
тами з ви-користанням оновлених припущень та порівнянням запропонованих благ та активів 
плану до та після змін (секвестру чи виплат), ігноруючи при цьому максимальний рівень активу 
(який може виникнути у випадку, якщо пенсійний план з фіксованими виплатами має значний 
приріст). МСБО 19 уточнює, що зміна впливу максимального рівня активу, визначається на 
наступному етапі та визнається в складі іншого сукупного доходу. 

Було внесено зміни в параграфи, що стосуються оцінювання вартості поточних послуг та чис-
того відсотку щодо чистого зобов’язання (активу) за пенсійним планом з фіксованими випла-
тами. Від Компанії тепер вимагатиметься використання оновлених припущень на основі такої 
переоцінки для визначення вартості поточних послуг та чистого відсотку на ту частину звітного 
періоду, що залиши-лась після зміни плану. Що стосується чистого відсотку, зміни встановлю-
ють, що для періоду після змін плану чистий відсоток розраховується множенням  чистого зо-
бов’язання (активу) за пенсійним планом, переоціненого відповідно до МСБО 19 на ставку ди-
сконтування, використану при переоці-нці (з урахуванням впливу внесків та виплат на чисте 
зобов’язання (актив). Ці зміни не впливають на Страхову компанію. 

 

IFRIC 23 встановлює шляхи визначення облікового податкового статусу у випадках існування 
невизначеності щодо роз-рахунку податку на прибуток. IFRIC вимагає від компаній: 

 

• визначити, чи оцінювати невизначені податкові статуси ко-жний окремо чи с цілому як групу; 
та 

• оцінити ймовірність того, що податкові органи приймуть вико-ристаний чи запропонований 
компанією підхід до невизначеності, наведений в наданих документах щодо податку на прибу-
ток: 

- Якщо так, то компанія повинна визначити свій обліковий податковий статус відповідно до 
використаного або за-планованого підходу до податку в документах щодо пода-тку на прибу-
ток, які будуть подаватись в податкові орга-ни. 
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- Якщо ні, то компанія повинна відобразити вплив невизна-ченості щодо розрахунку податку 
на прибуток при визна-ченні свого податкового статусу з використанням методу найбільше ві-
рогідної сумі або очікуваної суми. Ці зміни не впливають на Страхову компанію. 

 

Нові стандарти, які випущені, але ще не стали обов’язковими до застосування 

МСФЗ 17 Страхові контракти 
 
МСФЗ 10 та МСБО 28,  Продаж або внесок активів інвестором в асоційовану 
компанію чи спільне підприємство  
 
Зміни МСФЗ 3 Визначення бізнесу  
 

Зміни МСБО 1 та МСБО 8 Визначення суттєвост 
  
 

і Зміна посилань на Концептуальну основу в МСФЗ 
 

Страхова компанія  не очікує, що прийняття вказаних вище стандартів буде мати суттєвий вплив на фі-
нансові звіти Компанії в майбутніх періодах за винятком наведеного нижче: 
 

МСФЗ 17 Страхові контракти 

МСФЗ 17 створює єдину бухгалтерську модель для всіх страхових контрактів. 

МСФЗ 17 вимагає від суб'єкта господарювання здійснювати оцінку договорів страхування з використан-
ням оновлених оцінок та припущень, що відображають умови грошових потоків та враховують будь-яку 
невизначеність, що відноситься до договорів страхування. 

Фінансова звітність суб'єкта господарювання відображатиме вартість грошей у часі в оціночних платежах, 
які є необхідними для задоволення вимог, що виникнуть. 

Договори страхування повинні бути оцінені лише на основі зобов'язань, які виникають на базі договорів. 

Суб'єкт господарювання має буде визнавати прибутки за фактом надання страхових послуг, а не після 
отримання премій. 

Цей стандарт замінює МСФЗ 4 «Договори страхування» і застосовується до річних періодів, що почина-
ються 1 січня 2 021 року або після цієї дати, з можливістю дострокового застосування.  

Компанія очікує, що застосування даного стандарту суттєво вплине на показники  фінансової звітності 
страхової компанії, наслідки цього впливу наразі вивчаються. 

Перехідні вимоги вказують, що датою першого застосування є початок річного звітного періоду, в якому 
компанія вперше застосовує стандарт, а перехідною датою є початок періоду, що безпосередньо пере-
дує даті першого застосування. 
 

Зміни МСБО 1 та МСБО 8 Визначення суттєвості 

Зміни націлені на покращення зрозумілості визначення суттєвості в МСБО 1 та не змінює концепцію сут-
тєвості в МСФЗ. Концепція ‘маскування' суттєвої інформації несуттєвою включена в нове визначення.  
Поріг суттєвості, який впливає на користувачів, змінено за «може вплинути» на «можна вмотивовано 
вважати таким, що може вплинути». 
 
Визначення суттєвості в МСБО 8 замінено посиланням на визначення суттєвості в МСБО 1. Окрім того, 
РМСБО внесла зміни в інші стандарти та Концептуальну Основу, де міститься визначення суттєвості чи 
посилання на термін «суттєвість» для забезпечення послідовності. 

Зміни застосовуються ретроспективно для річних періодів, що починаються 1 січня 2 020 року або піз-
ніше; при цьому допускається дострокове застосування. 

 

Зміни до Посилань на Концептуальну Основу в МСФЗ  
Разом з переглянутою Концептуальною Основою, яка набула чинності після публікації 29 березня 2018 
року, РМСБО також видала Зміни до посилань на Концептуальну Основу в МСФЗ. Цей документ 

Концептуальна основа 
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містить зміни до МСФЗ 2, МСФЗ 3, МСФЗ 6, МСФЗ 14, МСБО 1, МСБО 8, МСБО 34, МСБО 37, МСБО 38, 
IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22, та SIC-32. 
При цьому не всі зміни оновлюють ці стандарти щодо посилань та цитат концептуальної основи так, 
щоб вони посилались на переглянуту Концептуальну Основу. Деякі стандарти оновлено для розуміння, 
на яку версію Концептуальної Основи вони посилаються 
(Концептуальну Основу, прийняту РМСБО в 2001 р., Концептуальну Основу РМСБО від 2 010 р., чи 
нову переглянуту Концептуальну Основу від 2018 р.), або зазначення, що визначення в стандарті не 
оновлювались відповідно до нових визначень, наведених в переглянутій Концептуальній Основі. 

Зміни, які є дійсно оновленням, є чинними для річних періодів, що починаються 1 січня 2020 року або 
пізніше; при цьому допускається дострокове застосування. 

 
Примітка 5 Управління страховими та фінансовими ризиками 

Страхова компанія укладає контракти, що передають страхові  ризики або фінансові ризики або обидва. 

У цьому розділі узагальнює ці ризики та підходи, якими Страхова компанія управляє ними. 

Страхові ризики 

А) ризик будь-якого договору страхування - це можливість того, що страховий випадок відбудеться 
та  невизначеність суми заявлених вимог. За суттю договору страхування, цей ризик є випадковим і 
тому непередбачуваним. 

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірностей застосовується до ціноутворення і ство-
рення резервів, основним ризиком, з яким Страхова компанія стикається по договорам страхування, є те, 
що фактичні претензії і виплати відшкодування перевищать балансову вартість страхових зобов'язань. 
Це може статися тому, що частота і тяжкість вимог і відшкодувань є більшими, ніж передбачалося. Стра-
хові випадки є випадковими, і фактична кількість і сума претензії та відшкодувань будуть змінюватися з 
року в рік в порівнянні з рівнем, встановленим з використанням статистичних методів. 

Досвід показує, що чим більше портфель аналогічних договорів страхування, тим меншою буде відносна 
мінливість очікуваних результатів. Крім того, на більш диверсифікований портфель менш імовірно буде  
впливати зміни в будь-якій структурній частині портфеля. Страхова компанія розробила свою стратегію 
страхового андерайтингу для диверсифікації прийнятих видів страхових ризиків і, щоб домогтися всере-
дині кожної з цих категорій досить великої сукупності ризиків для зниження варіабельності очікуваного 
результату. 

Фактори, які посилюють страховий ризик включають в себе відсутність диверсифікації ризиків з точки зору 
типу та суми ризиків, географічного місцерозташування і типу промисловостіі. 

 (А) Частота і тяжкість вимог 

На частоту і тяжкість вимог може вплинути декілька чинників. Найбільш значимими для страхування 
майна є чисельність та частота пошкоджень майна, які можуть бути зумовлені зовнішніми факторами 
(дорожньо-транспортні пригоди, руйнівні явища), для медичного страхування- частота та тяжкість захво-
рюваннь. Оцінка інфляції також є важливим чинником у зв'язку з тривалим періодом часу , який зазви-
чай необхідних для врегулювання цих справ. 

Стратегія андерайтингу намагається забезпечити, щоб ризики були добре диверсифікований з точки зору 
типу та суми ризиків, типу промисловості та географічного розташування. 

Ліміти андерайтингу встановлюються в цілях дотримання відповідних критеріїв відбору ризиків. Напри-
клад, Страхова компанія має право не продовжувати окремі поліси, може накласти франшизу і має право 
відмовитися від оплати шахрайських претензій. частини або всіх видатків (наприклад, регрес).    Будь-
який договір, по якому Страхова компанія має зобов'язання для покриття ризиків понад визначену внут-
рішніми положеннями величину потребує схваленню головним офісом. 

Концентрація страхового ризику до і після перестрахування залежно від типу страхування від нещасних 
випадків ризику, прийнятого наводиться нижче, з посиланням на балансову вартість страхових зобов'я-
зань (брутто і нетто перестрахування), що виникають з договорів страхування за видами страхування 

Нижче наведена таблиця, що показує рівень концентрації страхових резервів Компанії за страховими по-
лісами у розрізі страхових продуктів Компанії станом на 31.12.2019 р. 
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Валові резерви не-
зароблених премій 
на кінець звітного 

періоду 

Частка перест-
раховика у ре-

зервах незароб-
лених премій 

Чисті страхові 
резерви  неза-
роблених пре-

мій 

Страхування від нещасних випадків 3 988 19 3 969 

Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я) 

30 266   30 266 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 1 106  1 106 

Страхування залізничного транспорту 610  610 

Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

25 490 174 25 316 

Страхування повітряного транспорту 18  18 

Страхування водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного транс-
порту) 

13 1 12 

Страхування вантажів та багажу (вантажоба-
гажу) 

906 40 866 

Страхування майна  15 837 640 15 197 

Страхування цивільної відповідальності влас-
ників наземного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника) 

4 241 1 4 240 

    

    

Страхування відповідальності власників по-
вітряного транспорту (включаючи відповідаль-
ність перевізника) 

19   19 

Страхування відповідальності власників вод-
ного транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника) 

16  16 

Страхування відповідальності перед третіми 
особами 

5 477   5 477 

Страхування кредитів (у тому числі 
відповідальності позичальника за непога-
шення кредиту) 

10  10 

Страхування фінансових ризиків 1   1 

Страхування медичних витрат 4 328   4 328 

Страхування сільськогосподарської продукції 593 125  468  
Особисте страхування медичних і фармацев-
тичних працівників (крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, що фінансуються з 
Держ. бюджету України) на випадок інфіку-
вання вірусом імунодефіциту людини при ви-
конанні ними службових обов'язків 

6  6 

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

6 576  6 576 

Особисте страхування від нещасних випадків 
на транспорті 

2 066   2 066 

Авіаційне страхування цивільної авіації 1 180  425 755 
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Валові резерви не-
зароблених премій 
на кінець звітного 

періоду 

Частка перест-
раховика у ре-

зервах незароб-
лених премій 

Чисті страхові 
резерви  неза-
роблених пре-

мій 

Страхування цивільної відповідальності влас-
ників транспортних засобів (за внутрішніми до-
говорами) 

159 170 2 602 156 568 

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

2 558  2 558 

Страхування майнових ризиків при проми-
словій розробці родовищ нафти і газу у випад-
ках, передбачених Законом України "Про 
нафту і газ" 

357   357 

Страхування відповідальності експортера та 
особи, яка відповідає за утилізацію (вида-
лення) небезпечних відходів, щодо відшкоду-
вання шкоди, яку може бути заподіяно здо-
ров'ю людини, власності та навколишньому 
природному середовищу під час транскордон-
ного перевезення та утилізації (видалення) не-
безпечних відходів 

16   16 

Страхування відповідальності суб'єктів пере-
везення небезпечних вантажів на випадок на-
стання негативних наслідків при перевезенні 
небезпечних вантажів 

381  6 375 

Страхування цивільної відповідальності грома-
дян 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 викорис-
тання цієї зброї 

409  409 

Страхування предмета іпотеки від ризиків ви-
падкового знищення, випадкового пошко-
дження або псування 

405 28 377 

Страхування майнових ризиків користувача 
надр під час дослідно-промислового і промис-
лового видобування та використання газу (ме-
тану) вугільних родовищ 

1  1 

Страхування цивільно-правової відповідально-
сті приватного нотаріуса 

152  152 

Усього  266 196  4 061  262 135  
 

Оскільки страхова компанія здійснює діяльність тільки на території України, відносна географічна конце-

нтрація ризиків є стабільною. 

 (Б) Джерела невизначеності при оцінці майбутніх виплат 

Вимоги за договорами по  страхуванню підлягають виплаті у разі настання страхового випадку. Страхова 
компанія несе відповідальність за всі страхові випадки, що відбулися протягом терміну дії договору, на-
віть якщо збиток виявили після закінчення терміну дії договору. Є кілька змінних, які впливають на суму і 
терміни потоків грошових коштів від цих контрактів. Відшкодування, що виплачується за цими контрак-
тами, є грошовою винагородою, що надається за шкоду, завдану майну страхувальника або для покриття 
цивільної відповідальності страхувальника  або представників громадськості (для покриття цивільної 
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відповідальності). Такі винагороди є одноразовими виплатами, які розраховуються як теперішня вартість 
фактичних витрат на врегулювання збитків, які понесені в результаті страхового  випадку. 

Орієнтовна вартість вимог включає в себе прямі витрати, які будуть понесені при врегулюванні претензій, 
за мінусом очікуваної суми за регресом та інших покриттів. Страхова компанія приймає всі розумні заходи, 
щоб переконатися, що вона має відповідну інформацію про заявлені вимоги. Зобов’язання  за цими кон-
трактами включають забезпечення на вимоги, що відбулися та не виплачені, та забезпечення за ризи-
ками, що залишилися на кінець звітного періоду. Сума вимог за договорами  страхуванням транспорту 
особливо чутлива до рівня виплат за зимовий період.  Виплати за випадками іншого страхування не ма-
ють залежності від зовнішніх факторів окрім зумовлених випадковістю настання страхової події. 

При оцінці зобов’язань по витратам за заявленими збитками, які ще не виплачені, Страхова компанія 
розглядає будь-яку інформацію, доступну від оцінників збитків і інформацію про суму врегулювання вимог 
зі схожими характеристиками в попередні періоди. Суттєві вимоги оцінюються в кожному конкретному 
випадку на індивідуальній основі або прогнозуються окремо, щоб врахувати можливий руйнівний ефект 
від їх розвитку і поширення на іншу частину портфеля.  

 (В) Методи оцінки адекватності страхових зобов'язань 

Ризики, пов'язані з договорами страхування складні і залежать від ряду змінних, які ускладнюють кількіс-
ний аналіз чутливості.  

Страхова компанія використовує кілька статистичних методів для включення різних припущень для оці-
нки остаточної вартості страхових вимог. Два методи, які найбільш часто використовуються, є ланцюго-
вий метод і метод Борнхуеттера-Фергюсона. 

Ланцюговий метод може бути застосований до премій, сплачених вимог або вимог, що понесені (напри-
клад, оплачені вимоги плюс оцінки за фактичними обставинами). Основний підхід передбачає аналіз 
історичних факторів розвитку вимог і вибір оцінних факторів розвитку на основі цієї історичної інформа-
ції. Вибрані фактори розвитку потім застосовуються до кумулятивних даних за вимогами для кожного 
року виникнення вимог, якщо такі дані ще не повністю розкривають інформацію, щоб визначити оціночну 
кінцеву вартість вимог за кожен рік виникнення вимог. 

Ланцюговий метод є найбільш придатними для тих років виникнення страхових випадків та класів біз-
несу, які досягли відносно стабільною моделі розвитку. Ланцюговий метод менш придатний в тих випад-
ках, в яких страховик не має розвиненої історії вимог на кожен вид бізнесу. 

Метод Борнхуеттера-Фергюсона використовує комбінацію орієнтовних або ринкових оцінок та оцінок, 
що базуються на досвіді вимог. Перші з них засновані на розмірі зобов’язань, таких як за преміями, 
останні базуються  на оплачених або понесених вимогах на сьогоднішній день. Ці дві оцінки об'єдну-
ються за допомогою формули, яка надає більше ваги оцінкам, що базуються на досвіді минулого. Цей 
метод був використаний в ситуаціях, в яких досвід  розвитку вимог  не був доступний для прогнозу 
(останні роки страхових випадків або нові види бізнесу). 

Вибір окремих результатів по кожному року страхових випадків кожного виду бізнесу залежить від оці-
нки підходів, що були найбільш придатними для огляду розвитку історичних подій. 

Компанія провела тест достатноті зобовьязань за вищевказаними методами та визначила, що обсяг 
сформованих нею резервів незароблених премій є більшою величиною, ніж отримана розрахункова. В 
такому випадку в звітності відображається обсяг технічних резервів, що сформовані згідно з Вимогами 
Закону України "Про страхування" та інших нормативно - правових вимог з питань формування страхо-
вих резервів. 

(Г) Інша інформація 

Страхова компанія застосувала для проведення оцінки адекватності страхових зобов’язань методи оці-
нки, про які визначено вище. Провівши тест достатності зобов’язань Страхова компанія визначила, що 
сформовані нею страхові резерви, що відображені в даній звітності є вищими, ніж за вказаним тестом. 
Це пов’язано з тим, що фактичний рівень страхових виплат  Компанії є низьким, а метод формування 
резерву незароблених премій , який фактично застосувала Компанія - 1/4, передбачає максимальну з  
усіх інших методів розрахунку цього резерву оцінку.  В звітності компанії сформовані страхові резерви у 
вигляді резерву незароблених премій, суми та обсяги яких відображені у даній фінансовій звітності. Фо-
рмування страхових резервів відбувається у відповідності до Закону України "Про страхування" . 

Фінансові ризики 
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Діяльності Компанії характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін заборгованості, курсів об-
міну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових 
ризиків та негативного впливу на фінансові результати  Компанії. 

Компанія не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не виписує опціонів. Далі 
описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія. 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик- це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструменту або майбутні грошові 
потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися у зв’язку із змінами ринкових курсів. Ринковий 
ризик включає валютний ризик. Процентний ризик та ризики зміни інших курсів. Ринковий ризик виникає 
у зв’язку з відкритими позиціями за процентними ставками, валютами і фондовими фінансовими інстру-
ментами, на які впливають загальні і специфічні зміни рівня нестабільності ринкових курсів. 

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику в 
прийнятних межах з одночасною оптимізацією прибутковості по операціях. 

Чутливість до іноземних валют 
 
Валютний ризик визначається як ризик того, що вартість фінансового інструменту коливатиметься в на-
слідок зміни курсів обміну валют. Фінансовий стан Компанії та рух грошових коштів зазнають впливу ко-
ливань курсів обміну іноземних валют. 
 
Однак, валютний ризик Страхової компанії виникає, в основному, внаслідок прийняття на себе ризиків за 
потенційними зобов’язаннями, які виражені в іноземній валюті. Сума збитків за певними страховими до-
говорами, та сума прибутку за певними депозитами, прив’язана до долара США та євро. Вплив валютного 
ризику на Страхову компанію відносно даних збитків та прибутків виникає внаслідок зміни валютних кур-
сів, а також враховуючи той факт, що премії за такими страховими договорами завжди прив’язані до ук-
раїнської гривні. Компанія управляє своїм валютним ризиком, підтримуючи наявність грошових коштів в 
іноземній валюті (долари США, євро) у розмірах, дозволених валютним законодавством України. 
 
 

  Станом на 31.12.2019 

 Гривні Долар США Євро Всього 
Фінансові активи 
 
 

    

Депозити строком менше 100 днів  з дати  розміщення 135 638   
 

135 638 

Грошові кошти 27 772 34 2 141 29 947 
 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 145 939   145 939 

Дебіторська заборгованість за нарахованими відсотками 4 406   
 

4 406 

Дебіторська заборгованість страхувальників 10 656   
         
        10 656 

Поточні фінансові інвестиції 3 507   
          
          3 507 

Всього 327 918 
 

34 2 141 330 093 
  

 
    

Фінансові зобов'язання та страхові резерви 
 

   
 

Страхові резерви збитків 97 986   97 986 

  Довгострокові зобов'язання з оренди 24 871   
 

24 871 

  Коротрострокові зобов'язання з оренди 
  
 Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю  
 

1 295 
 

7 823 
 

  

1 295 
 

7 823 
 
 Всього зобов'язання та резерви 131 975 

 
  131 975 
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  Станом на 31.12.2018 

 Гривні Долар США Євро Всього 

Фінансові активи 
 
 

    

Депозити строком менше 100 днів з дати  розміщення 62 700   
 

62 700 

Грошові кошти 48 867 602 800 
 

50 269 

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 69 163   

 
69 163 

Дебіторська заборгованість за  
нарахованими відсотками нарахованими відсотками 

4 460   4 460 

нарахованими відсотками     

Дебіторська заборгованість страхувальників 7 703   

         
  7 703 

Поточні фінансові інвестиції 96 750   
     

-96 750   

Всього 289 643 
 

602 800 291 045 

     

Фінансові зобов'язання та страхові резерви 

   

 

Страхові резерви збитків 

 
55 283 

  

 
55 283 

    

 

  Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяль-
ністю  
 

 
7 352 

 

  
 

7 352 
 
 

Всього зобов'язання та резерви 

 
62 635 

  
 

62 635 

 
       

 Рік, що закінчився 31.12.2019 

 Вплив долару США  Вплив Євро 

 15% Від’ємний вплив 
 

15% Від’ємний вплив 
Чистий вплив на 
звіт про доходи 5 Не очікується 

 
321 Не очікується 

 
 

 

 
 

Рік, що закінчився 31.12.2018 

 Вплив долару США  Вплив Євро 

 15% Від’ємний вплив 
 

15% Від’ємний вплив 
Чистий вплив на 
звіт про доходи 90 Не очікується 

 
120 Не очікується 

 
                                                                                              
 
Чутливість до змін відсоткових ставок 



ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПрАТ «Українська пожежно-страхова компанія » 
ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ СКЛАДЕНА ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАН-
СОВОЇ ЗВІТНОСТІ (в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
 

 33 

Чутливість чистого результату за роки, що закінчилися 31 грудня 2019, 2018 років та власного капіталу 

до можливих змін відсоткових ставок на 5%, якщо вони відбудуться з початку року відсутня.  

Фінансові активи, що є чутливими до процентних ставок станом на 31.12.2019: 

 Гривня Долар США Євро 

Всього фінансові ак-
тиви, чутливі до про-

центних ставок 

Депозити  135 638   
 

135 638 

ОВГЗ 
Кошти в центральних резе-
рвах 

3 507 
145 939 

   

 
3 507 

145 939 
 

     
Всього фінансові активи, чу-
тливі до фінансових ставок 285 084   285 084 

 
Фінансові активи, що є чутливими до процентних ставок станом на 31.12.2018: 
 

 Гривня Долар США Євро 

Всього фінансові ак-
тиви, чутливі до про-

центних ставок 

Депозити  
 

159 450   
 

159 450 
Кошти в центальних резер-
вах 

69 163   
 

69 163 
Всього фінансові активи, чу-
тливі до фінансових ставок 228 613   228 613 

 

 
 
 

Рік, що закінчився Рік, що закінчився 

 31.12.2019 31.12.2018 

 5% -5% 5% -5% 

Чистий вплив на звіт про доходи 14 254 -14 254 11 431 -11 431 

     
 
 

 
Моніторинг відсоткових ставок по фінансовим інструментам Компанії подані нижче: 
 
 Середньорічні процентні ставки за 2019 рік 
 гривні долари 

Фінансові  активи   
депозити терміном бі-
льше 100 днів 10,25-17,5%  
Депозити строком до 100 
днів  14,25-17%  
   

 
Аналіз кредитного ризику 
 
Максимальний рівень кредитного ризику Компанії відображається в балансовій вартості фінансових ак-
тивів у звіті про фінансовий стан.  

Компанія здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими контрагентами, 
визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої процедури контролю кредитного 
ризику.   
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Станом на 31.12.2019р 

Фінансові активи класифікуються з ураху-
ванням поточних кредитних рейтингів, 
присвоєних національними рейтинговими 
агентствами. Станом на 31.12.2019 р. фі-
нансові активи представлені нижче: 

uaAAA uaАА uaА 
не ви-
значе-

ний 
ВСЬОГО 

Депозити строком менше 100 днів з дати 
розміщення 

40 850 89 788 5 000  135 638 

Грошові кошти   29 947   29 947 

 Дебіторська заборгованість за нарахова-
ними відсотками 

  4 406   4 406 

Поточні фінансові інвестиції 3 507    3 507 

Залишок коштів у централізованих стра-
хових резервних фондах 

 

Дебіторська заборгованість страхуваль-
ників 

 

 

73 844 

 

- 

 

72 095 

 

 

 
 

10 656 

145 939 

 

10 656 

 Всього фінансові активи  83 951 230 487 5 000 10 656 330 093 

 

 

Станом на 31.12.2018р. 

Фінансові активи класифікуються з ураху-
ванням поточних кредитних рейтингів, при-
своєних національними рейтинговими аге-
нтствами. Станом на 31.12.2018 р. 

 фінансові активи представлені нижче: 

uaAAA uaАА uaА 
не визна-

чений 
ВСЬОГО 

Депозити  49 100 109 750   158 850 

Грошові кошти   50 269   50 269 

Дебіторська заборгованість за нарахова-
ними відсотками 

 4 460   4 460 

 Залишок коштів у централізованих стра-
хових резервних фондах 

 

Дебіторська заборгованість страхователів 

  

  

69 163 

 

 

 

 

 

 

7 703 

69 163 

 

 

7 703 

 

 Всього фінансові активи  49 100 233 642 0 7 703 290 445 

 

Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, Ком-
панія розглядає будь-яку зміну кредитної якості  дебіторської заборгованості та об'єктів інвестування з 
моменту первинного її виникнення до звітної дати.  

Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів, що розміщені на рахунках банків, є незначним, оскі-
льки Компанія  має справу з банками з високою репутацією та зовнішніми кредитними рейтингами, що 
підтверджують їх високу якість. 
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Визначаючи знецінення дебіторської заборгованості страхувальників Компанія застосовує спрощений 
підхід використовуючи матрицю коефіцієнтів резервування в залежності від дати погашення або терміну 
прострочення 

 

   

Не прост-
рочені, 
термін 
пога-

шення до 
0 

Не прост-
рочені, 

термін по-
гашення 

до 30 

Не про-
строчені, 

термін 
пога-

шення 
до 90 

Не простро-
чені, строк 
простро-

чення   днів 
180 

Не прост-
рочені, 

строк про-
строчення   
днів 180-

365 

Не простро-
чені, строк 
простро-

чення, днів 
365 

ВСЬОГО 

Заборгованість 
страхувальни-
ків 

 

10 656      10 656 

Відсоток знеці-
нення 

 

  1% 5% 50% 100%  

Сума знецінення 

 
       

Балансова вар-
тість 

10 656      10 656 

 

 
       

Аналіз ризику ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що суб’єкту господарювання буде складно виконати свої фінансові зо-
бов’язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими фінансовими активами. Ризик лі-
квідності виникає у випадках неузгодженості строків погашення за активами та зобов’язаннями. Узгодже-
ність або контрольована неузгодженість строків погашення за активами та зобов’язаннями та процентних 
ставок по активах та зобов’язаннях є основою управління ліквідністю. Фінансові установи, як правило, не 
можуть повністю узгоджувати строки погашення, оскільки господарським операціям притаманні невизна-
ченості різного характеру.  
Основний ризик ліквідності, що виникає у Компанії, пов’язаний з щоденним забезпеченням наявності гро-
шових ресурсів для врегулювання збитків, понесеним по страховим договорам 
 
Компанія здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів 
у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяль-
ності. 
Станом на 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2018 договірні строки погашення дисконтованої суми зо-
бов’язань Компанії такі, як узагальнено нижче: 
 

На 31.12.2019 

 Протягом 1                 
року  

 Через 1-3 
роки  

 Через 3-5 
роки  

 Після 5 
роки  

Фінансова  кредиторська заборгова-
ність за страховою діяльністю  

7 823    

Резерви збитків  97 986    

Заборгованість  за договорами оре-
нди  

1 295 
3 505 

3 547 17 819 

 Всього           107 104 3 505 3 547 17 819 

 

На 31.12.2018 Протягом 1 
року 

Через 1-3 
роки 

Через 3-5 
роки 

Після 5 ро-
ків 

Фінансова  кредиторська заборгова-
ність за страховою діяльністю 

7 352 
   

Резерви збитків 55 283    
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Всього 62 635    

 
     Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Страхової компанії. Управління потре-
бами ліквідності Компанії здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів. 
 
     Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для фінан-
сування поточних операцій Компанії. 
 
Управління капіталом 

Страхова компанія не має офіційного внутрішнього документу, що визначає принципи управління капіта-
лом, однак керівництво приймає засоби по підтриманню капіталу на рівні, достатньому для задоволення 
операційних та стратегічних потреб Страхової компанії, а також для підтримання довіри учасників ринку. 
Це досягається шляхом ефективного управління грошовими коштами, постійного контролю виручки та 
прибутку, а також планування довгострокових  інвестицій, які фінансуються за рахунок коштів операційної 
діяльності Страхової компанії. Здійснюючі дані заходи, Страхова компанія прагне забезпечити стійкий 
ріст прибутку. 
 
Політика Компанії щодо управління капіталом у рамках страхової і не страхової діяльності спрямована на 
підтримку достатнього рівня капіталу, передбаченого вимогами Закону України «Про страхування» та 
всіма додатковими вимогами Національної комісії з фінансових послуг. 
 
Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2 016 № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку 
цінних паперів)», зокрема згідно п.56 вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного 
Страхової компанії, або Страхової компанії з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та 
кожного наступного фінансового року з дати внесення інформації про страховика до Державного реєстру 
фінансових установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика. 
 
Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, що здійснює страхування інше,  ніж страхування 
життя, визначений Законом України «Про страхування» та Ліцензійними умовами ведення страхової дія-
льності складає 1,0 млн. євро. 
 
Компанія повинна створити гарантійний фонд, що складається з резервного капіталу, додаткового опла-

чуваного капіталу (якщо такий є) та нерозподіленого прибутку. 

 
Страхова компанія має такі показники статутного капіталу та чистих активів станом на 31.12.2019, 
31.12.2018: 

  31.12.2019 31.12.2018 

Статутний капітал                     100 000 100 000 

Чисті активи         171 969 240 633 

Еквівалент статутного капіталу в евро  3 785 3 153 

 
Також згідно вимогами нормативних актів передбачені вимоги щодо покриття страхових резервів дивер-
сифікованими ліквідними активами. В звітному році відбулися зміни у нормативних вимогах щодо норма-
тивів достатності капіталу та платоспроможності страховика. Зокрема, згідно Положення про обов’язкові 
критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів 
та ризиковості операцій страховика, затвердженого розпорядженням Нацкомфінпослуг від 07.06.2019 № 
850,  
 
Згідно розпорядження, страховик зобов’язаний на будь-яку дату дотримуватись критеріїв ліквідності, при-
бутковості та якості активів страховика, нормативу платоспроможності та достатності капіталу, нормативу 
ризиковості операцій та нормативу якості активів. 
При розміщенні коштів страхових резервів страховик повинен дотримуватися вимог до якості, безпечно-
сті, прибутковості, ліквідності та диверсифікованості активів. 
 
Виконувати норматив платоспроможності та достатності капіталу: 
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Норматив платоспроможності та достатності капіталу - сума прийнятних активів, яка на будь-яку дату має 
бути не меншою нормативного обсягу активів, що визначається як більша з таких величин: 

З + К; 

З + НЗП, 

 

де     З (зобов’язання) 

- 

величина довгострокових та поточних зобов’язань і забезпечень, що розрахо-
вується відповідно до законодавства та визначається як сумарна величина розділів 
ІІ–ІV пасиву балансу (Звіту про фінансовий стан), форма і склад статей якого визна-
чаються Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «За-
гальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства 
фінансів України від 07 лютого 2 013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юс-
тиції України 28 лютого 2 013 року за № 336/22 868; 

 

 
К 
        величина, що дорівнює:  
 
30 млн грн - для страховика, який здійснює або планує здійснювати    види 
страхування інші, ніж страхування життя;  
45 млн грн - для страховика, який здійснює або планує здійснювати страхування 
життя; 
 
НЗП 

 
нормативний запас платоспроможності, який розраховується відповідно до зако-
нодавства. 
 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу може бути збільшений на розмір відстрочених 
аквізиційних витрат в обсязі не більше: 

7 відсотків розміру сформованого резерву нетто-премій - для страховика, що здійснює страхування 
життя. При цьому відстрочені аквізиційні витрати можуть бути враховані у такій мірі, щоб не включати 
суми, враховані при застосуванні модифікації резерву нетто-премій; 

25 відсотків розміру сформованого резерву незароблених премій - для страховика, що здійснює 
страхування інше, ніж страхування життя. 

 
Страховикам привести свою діяльність у відповідність до вимог: 

з 31 грудня 2018 року до 29 червня 2018 року включно - застосовуються 30 % величини К та 30 % 
величини НЗП; 

з 30 червня 2018 року до 29 червня 2020 року включно - застосовуються 60 % величини К та 60 % 
величини НЗП; 

з 30 червня 2020 року - застосовуються в повному обсязі величини К та НЗП. 
 
Станом на 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 Страхова компанія виконує всі ці вимоги. 
 
 
 
Примітка 6 Справедлива вартість фінансових інструментів 
 
 
Узагальнення фінансових активів та зобов’язань за категоріями 
 
Справедлива вартість фінансових інструментів та класифікація за категоріями визнання 

Товариство використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і 
розкриття інформації про неї у розрізі моделей оцінки: 

• 1-й рівень: котирування (не скориговані) на активних ринках для ідентичних активів або зобов'язань; 

• 2-й рівень: моделі оцінки, всі вихідні дані для яких, що мають суттєвий вплив на відображену у звітності 
суму справедливої вартості, прямо або непрямо ґрунтуються на інформації, спостережуваній на ринку; 

https://законодавство.com/laws/show/z0336-13/paran17.html#n17
https://законодавство.com/laws/show/z0336-13/paran17.html#n17
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• 3-й рівень: моделі оцінки, які використовують вихідні дані, що мають суттєвий вплив на відображену у 
звітності суму справедливої вартості, які не ґрунтуються на інформації, спостережуваній на ринку. 

Оскільки для фінансових активів Страхової компанії, що представлені дольовими цінними паперами, іс-
нує готовий доступний ринок, при визначенні їхньої справедливої вартості необхідно застосовувати коти-
рування на ці цінні папери (1-й рівень за ієрархією визначення справедливої вартості).  

У випадку  інших фінансових активів, які обліковуються за амортизованою вартістю і страхових зобов'я-
зань, які є ліквідними або мають короткий термін погашення (менше трьох місяців), допускається, що їх 
справедлива вартість приблизно дорівнює балансовій вартості. 

Нижче представлено класифікацію фінансових інструментів Компанії за категоріями оцінки та  порівняння 
балансової та справедливої вартості фінансових інструментів Компанії, відображених у фінансовій звіт-
ності, в розрізі категорій. У таблиці не представлена справедлива вартість нефінансових активів та нефі-
нансових зобов'язань. 

 

                                          Станом на 31.12.2019 року 

Ря-
док 

Назва статті 

Фінансові інструменти, 
оцінені за амортизова-

ною вартістю 

Фінансові активи за  
справедливою 

вартістю з відобра-
женням результату 
переоцінки через ін-
ший сукупний дохід  

Справед-
лива 

вартість 
Різниці 

(бізнес-модель І) (бізнес-модель ІІ 

  АКТИВИ         

1 Депозити  135 638   135 638   

2 Грошові кошти 29 947   29 947   

3 
Дебіторська заборгованість 
за нарахованими відсотками 

4 406   4 406   

4 
Залишок коштів у централізова-
них страхових резервних фон-
дах 

145 939   145 939   

5 Дебіторська заборгованість 10 656   10 656   

6 Поточні фінансові інвестиції 3 507  3 507  

  Усього фінансових активів 330 093  330 093   

            

  ЗОБОВ’ЯЗАННЯ       
  
  

7 Страхові резерви 97 986   97 986   

8 Заборгованість за орендою 26 166   26 166   

9 
Поточна кредиторська забо-
ргованість за страховою дія-
льністю 

7 823  7 823  

  
Усього фінансових зо-
бов’язань 

131 975   131 975  

 Станом на 31.12.2018 року 
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Справедлива вартість за рівнями ієрархії та відповідна балансова вартість активів, що не відображаються 
за справедливою вартістю, є такою: 

 Станом на 31.12.2019 року 

Ря-
док 

Назва статті 

Справед-
лива вар-
тість 1 Рі-

вень 

Справед-
лива вар-
тість 2 Рі-

вень 

Справедлива 
вартість 3 Рі-

вень 

Балансова 
вартість 

 АКТИВИ  

1 
Депозити строком менше 100 
днів з дати укладання договору 

 135 638       135 638  

2 Грошові кошти 29 947   29 947 

3 Поточні фінансові інвестиції 3 507                3 507 

4 
Дебіторська заборгованість за 
нарахованими відсотками 

 4 406  4 406 

5 
Залишок коштів у централізованих 
страхових резервних фондах 

 145 939  145 939 

6 Дебіторська заборгованість   10 656 10 656 

Ря-
док 

Назва статті 

Фінансові 
інструме-
нти, оці-
нені за 

амортизо-
ваною ва-

ртістю 

(бізнес-мо-
дель І) 

Фінансові активи за  
справедливою варті-
стю з відображенням 

результату переоцінки 
через інший сукупний 

дохід  

(бізнес-модель ІІ 

Справед-
лива вар-

тість 

 

Різниці 

 АКТИВИ    

1 Депозити  159 450   159 450   

       

2 Грошові кошти 50 269   50 269   

3 
Інша фінансова дебіторська забор-
гованість за нарахованими відсот-
ками 

4 460   4 460 
 

 

4 
Залишок коштів у централізованих стра-
хових резервних фондах 

69 163   69 163   

5 

 

Дебіторська заборгованість страхо-
вателів 

 

7 703 

 

 

  
7 703 

 

 

 

 Усього фінансових активів 291 045  291 045   

       

 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

  
 

6 Страхові резерви 55 283   55 283   

       

7 
Поточна кредиторська заборгова-
ність  

7 352  7 352 
 

 

       

 Усього фінансових зобов’язань 62 635  62 635   
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 Станом на 31.12.2019 року 

Ря-
док 

Назва статті 

Справед-
лива вар-
тість 1 Рі-

вень 

Справед-
лива вар-
тість 2 Рі-

вень 

Справедлива 
вартість 3 Рі-

вень 

Балансова 
вартість 

 
Усього фінансових активів 

33 454 285 983 10 656 330 093 

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

   

7 

8 

Резерв страхових збитків 

Заборгованість за оренду 
  

97 986 

26 166 

97 986 

26 166 

9 

Поточна кредиторська заборго-
ваність 

 

 

  7 823 7 823 

 
Усього фінансових зо-
бов’язань 

  131 975 131 975 

 

 

 Станом на 31.12.2018 року 

Ря-
док 

Назва статті 

Справед-
лива вар-
тість 1 Рі-

вень 

Справед-
лива вар-
тість 2 Рі-

вень 

Справедлива 
вартість 3 Рі-

вень 

Балансова 
вартість 

 АКТИВИ  

1 Депозити   159 450  159 450 

      

3 Грошові кошти 50 269   50 269 

4 
Дебіторська заборгова-
ність за нарахованими від-
сотками 

 4 460  4 460 

5 
Залишок коштів у централізо-
ваних страхових резервних 
фондах 

 69 163  69 163 

6 

 

 

Дебіторська заборгова-
ність страхователей 

 

  

 

7 703 

 

 

 

7 703 

 

 

 
Усього фінансових акти-
вів 50 269 233 073 7 703 291 045 

 ЗОБОВ’ЯЗАННЯ  

7 Резерв страхових збитків    55 283 55 283 

8 
Поточна кредиторська за-
боргованість  

  7 352 7 352 

 
Усього фінансових зо-
бов’язань 

  
62 635 62 635 
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Справедлива вартість рівня 3  фінансових активів та зобов’язань визначається виходячи з моделей роз-
рахунку вартості на основі аналізу дисконтованих грошових потоків. Оскільки ставки дисконтування, вста-
новлені за використання фінансовими активами та зобов’язаннями, є ринковими та відповідають поточній 
ситуації, справедлива вартість оцінюється на рівні балансової. 

Примітка 7 Основні засоби та Нематериальні активи 

Найменування статті 

Будівлі, 
споруди 
та пере-
давальні 
пристрої 

Ма-
шини та 
облад-
нання 

Транс-
портні 
засоби 

Інстру-
менти, 
при-
лади, 
інвен-
тар (ме-
блі) 

Інші 
осно-
вні 
за-
соби 

Інші 
не-
обо-
ротні 
мате-
ріа-
льні 
активи 

Не-
заве-
р-
шені 
кап. 
вкла-
денн
я в 
ОЗ 
та 
НА 

Нема-
теріа-
льні 
ак-
тиви 

Усього 

Балансова вартість на 1 січня 
2018 року: 

 21 591 844 3 569 460 248 204  757 27 673 

Первісна (переоцінена) вартість  51 229 7 266 14 012 3 653 805 3 870  4 237 85 073 

Знос на 1 січня 2018 року ( 29 638) (6 422) (10 443) (3 193) (557) (3 666)  (3 481) (57 400) 

Надходження  571  123 9 460  1 1 165 

Поліпшення основних засобів та 
вдосконалення нематеріальних 
активів          

Передавання          

Вибуття (6) (2) 0 (1) (29) (3)  (1) (37) 

Первісна вартість 6 603 430 313 86 281  313 2 032 

Знос (0) (601) (430) 312) (57) (284)  (312) (1 995) 

Амортизаційні відрахування 1 772 324 840 202 35 525  204 3 902 

Відображення величини втрат 
від зменшення корисності, ви-
значених у фінансових результа-
тах          

Первісна вартість          

Знос          

Переоцінка          

Переоцінка первісної вартості          

Переоцінка зносу          

Інше          

Первісна вартість          

Знос          

Балансова вартість на 31 грудня 
2018 року: 19 813 1 089 2 730 380 193 143  552 24 900 

Первісна (переоцінена) вартість 51 223 7 234 13 583 3 463 728 4 050  3 925 84 206 

Знос на 31 грудня 2018 року 31 410 6 145 10 853 3 083 535 3 907  3 373 59 306 

 

Найменування статті 

Будівлі, 
споруди 
та пере-

дава-
льні 

пристрої 

Ма-
шини 
та об-
лад-

нання 

Транспо-
ртні за-

соби 

Інстру-
менти, 
при-
лади, 
інвен-

тар 
(меблі) 

Інші 
осно-
вні за-
соби 

Інші 
не-

обо-
ротні 
мате-
ріа-
льні 
ак-

тиви 

Не-
за-

вер-
шені 
кап. 
вкла
денн
я в 
ОЗ 
та 
НА 

Нема-
теріа-
льні 
ак-

тиви 

Актив із 
права 

оренди 
майна  

Усього 
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Балансова вартість на 1 сі-
чня 2019 року: 

19 812 1 089 2 730 380 193 143 0 553 

0 

24 900 

Первісна (переоцінена) ва-
ртість 

51 223 7 234 13 583 3 463 728 4 050   3 925 
0 

84 206 

Знос на 1 січня 2019 року (31 411) (6 145) (10 853) (3 083) (535) (3 907)   (3 372) 0 (59 306) 

Надходження 29 243 1 597 149 77 249 903   694 26 732 59 644 

Поліпшення основних за-
собів та вдосконалення 
нематеріальних активів 

                
 

  

Передавання                    

Вибуття (3 089) (2) (1) (-2) 0 0 0 0  (3 090) 

Первісна вартість 4 001 398 318 87   102   77  4 983 

Знос 912 396 317 89   102   77  1 893 

Амортизаційні відраху-
вання 

2 097 521 739 191 88 916   198 
1 603 

6 353 

Відображення величини 
втрат від зменшення кори-
сності, визначених у фі-
нансових результатах 

                

 

  

Первісна вартість                    

Знос                  0 

Переоцінка 10 937                10 937 

Переоцінка первісної вар-
тості 

41 909               
 

41 909 

Переоцінка зносу 30 972                30 972 

Інше   -53 48 9 126 -130 0 0  0 

Первісна вартість   -49 154 -145 408 -368      0 

Знос   4 107 -154 281 -238      0 

Балансова вартість на 31 
грудня 2019 року: 

54 806 2 109 2 187 277 481 0 0 1 049 
 

25 129 
86 038 

Первісна (переоцінена) ва-
ртість 

118 374 8 384 13 568 3 308 1 385 4 483 0 4 543 
 

26 732 
180 777 

Знос на 31 грудня 2019 
року 

63 568 6 275 11 381 3 031 904 4 483 0 3 494 
1 603 

94 739 

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

Основні засоби та нематеріальні активи, наведені в Таблиці 6.1 належать Компанії на праві власності, у 
заставу не надані.  

 

Первісна вартість повністю амортизованих необоротних активів станом на 31.12.2019р. складає: 

-   основних засобів та нематеріальних активів – 14 925,1 тис. грн.. (2018 рік: 12 591,2тис. грн..). 

 

     Приміщення обліковуються за справедливою вартістю, яка була визначена на підставі даних звітів 
професійних незалежних оцінювачів станом на 31 грудня  2019 року Для визначення справедливої вар-
тості оцінювачем використано порівняльний метод та вхідні дані другого рівня ієрархії..       

 

Необоротні активи, утримувані для продажу 
     Відповідно до рішення Правління та відповідно до розпоряджень Голови Правління, щодо прийняття 
рішення продажу нерухомого майна та облікової політики Компанії відображено об’єкти нерухомого 
майна, утримувані для продажу в сумі 28 813,2 тис. грн.  
          Розпорядженням Голови Правління від 10.12.2019р. відповідно до облікової політики та у зв’язку із 
зміною використання власного нерухомого майна в господарській діяльності переведено два об’єкти зі 
складу Інвестиційної нерухомості до складу необоротних активів, які утримуються для продажу загальною 
площею 1 273,3 кв.м. 
 
        Вказані активи відображено згідно МСФЗ 5 за найменшою з оцінок (за балансовою вартістю або за 
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на продаж), а саме: 
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               2019 рік                                                                                                                                                                  

  
  

Найменування основних засобів (об’єктів не-
рухомого майна) 

Характеристика основ-
них засобів (загальна 
площа, поверховість, 
будівельні матеріали, 

функціональне призна-
чення) 

Вартість 

Справед-
лива 

Балансова/ 
справедлива 

 
Будинки та споруди, у тому числі (об`єкт та 
його місцезнаходження)  

Х 38 555 28 813 

1 
Будівля, м.Київ вул. Саксаганського, 60а Площа 213,9 кв.м. 2 352 2 352 

2 
Офіс, м.Одеса, вул. Рішельєвська, 11, кв.12 Площа 186,1 кв.м. 1 059 1 017 

  3 
Офіс, м.Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 Площа 164,9 кв.м. 2 038 548 

4 

Офіс, Київська область, м.Бровари, вул. Неза-
лежності, 21, кв. 74 

Площа 50,3 кв.м. 497 197 

5 

Офіс, Одеська обл., Кілійський р-н, м.Кілія, 
вул. Дунайська, 26 

Площа 51,8 кв.м. 128 90 

6 
Офіс, м.Херсон, вул. Молодіжна, 10 

Площа 87,7 кв.м., 1 
поверх 

650 281 

7 

Офіс, Тернопільська обл., Чортківський р-н, 
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 29, прим. 1 

Площа 54,6 кв.м. 405 245 

8 
Офіс, м.Київ, вул. Костянтинівська, 2а Площа 583,3 кв.м. 14 369 11 012 

9 
Офіс, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16 Площа 690 кв.м. 17 057 13 071 

2018 рік 

  

Найменування основних засобів (об’єктів 
нерухомого майна) 

Характеристика ос-
новних засобів (за-
гальна площа, по-

верховість, 
будівельні ма-

теріали, функціо-
нальне призна-

чення) 

Вартість 

первісна залишкова 

  

будинки та споруди, у тому числі (об`єкт 
та його місцезнаходження)  Х 10 296 4 730 

1 
Будівля, м.Київ вул. Саксаганського, 60а Площа 213,9 кв.м. 4 868 2 353 

2 
Офіс, м.Одеса, вул. Рішельєвська, 11, кв.12 Площа 186,1 кв.м. 1 837 1 017 

3 
Офіс, м.Тернопіль, вул. Шашкевича, 3 Площа 164,9 кв.м. 1 684 548 

4 

Офіс, Київська область, м.Бровари, вул. Не-
залежності, 21, кв. 74 

Площа 50,3 кв.м. 796 196 
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5 

Офіс, Одеська обл., Кілійський р-н, м.Кілія, 
вул. Дунайська, 26 

Площа 51,8 кв.м. 176 90 

6 
Офіс, м.Херсон, вул. Молодіжна, 10 

Площа 87,7 кв.м., 1 
поверх 

652 281 

7 

Офіс, Тернопільська обл., Чортківський р-н, 
м.Чортків, вул. Тараса Шевченка, 29, прим. 1 

Площа 54,6 кв.м. 283 245 

 
 

Примітка 8 Капітал в дооцінках  (Резерви переоцінки) 

 
Найменування статті 2019 рік 2018 рік 

Капітал в дооцінках (резерв переоцінки основних засобів та 
нематеріальних активів) станом на початок року 

 
10 106 

 
11 231 

зміни переоцінки до справедливої вартості 12 558 -1 358 

Відстрочений податок на прибуток,  - 232 

Усього  капітал в дооцінках (резерв  переоцінки)  за вираху-
ванням  податку на прибуток на кінець року 

 
22 663 

 
10 106 

 
 

Примітка 9 Запаси 
Станом на 31.12.2019р. Компанією було проведено оцінку вартості запасів на відповідність їх вар-

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

Рядок Найменування статті 2019 рік 2018 рік 

1 2 3 4 

1 Разом залишки запасів на кінець року, в тому числі: 2 083 1 627 

1.2. Матеріали 1 595 1 232 

1.3. Паливо 145 171 

1.4. Запасні частини 244 203 

1.5 Інші запаси 99 21 

2 Списано запасів протягом поточного року 6 018 8 129 

 
 

Примітка 10 Активи перестрахування 
 

  2019 2018 

Частка перестраховиків в резервах незароблених 
премій 

4 280 3 949 

Всього активи від договорів перестрахування 4 280 3 949 

 

 
Примітка 11 Відстрочені аквізиційні витрати та кошти в централізованих резервах 

 
 

   

 31.12.2019 31.12.2018 

   

Відстрочені аквізиційні зобовязання на початок року 
Збільшено за рік 
Відстрочені аквізаційні витрати на кінець року  

25 503 
13 327 
38 830 

 
 

0 
25 503 
25 503 
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Кошти у централізованих резервах 

 31.12.2019 31.12.2018 

Залишок на початок року 69 163 17 117 

Збільшено за рік 76 776 52 046 

   

Залишок на кінець року  145 939 69 163 

 
Інвестиційні доходи від розміщення коштів на депозитних рахунках склали за 2019 рік – 42 254 тис. грн. 
(за 2018 рік – 29 760 тис. грн.) 
 
       
   Кошти у централізованих страхових резервних фондах 
На кінець звітного періоду в статті «Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах» 
Звіту про фінансовий стан   Страхова компанія обліковує грошові кошти в сумі 145 939,2 тис. грн. Дані 
грошові кошти відносяться до додаткового страхового фонду страхових гарантій (базових гарантійний 
внесок) – 15 867,3 тис. грн., Додатковий гарантійний внесок – 62 417,7 тис. грн, щомісячні відрахування в 
Фонд захисту потерпілих – 3 451,2, додатковий внесок ДВ1 – 64 203,0 тис. грн, управління яким від імені 
Компанії здійснює Моторно-транспортне страхове бюро України. 
 
 

 
Примітка 12 Дебіторська заборгованість 

 

 2019 2018 

Дебіторська заборгованість страхувальників 10 656 7 703 

 Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих до-
ходів 

4 406 4 460 

Всього фінансова дебіторська заборгованість 15 062 12 163 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 27 24 

 Інша поточна дебіторська заборгованість 3 865 4 214 

Всього нефінансова дебіторська заборгованість 3 892 4 213 

Всього дебіторська заборгованість 18 954 16 401 

 
Відсутня концентрація кредитного ризику щодо дебіторської заборгованості, оскільки Компанія має ве-
лику кількість диверсифікованих дебіторів. 
 

Примітка 13 Грошові кошти та їх еквіваленти, поточні фінансові інвестиції 
 

 2019 2018 

Грошові кошти  на поточному рахунку в банку  29 947 50 269 
Грошові кошти на депозитних рахунках банку строком розміщення до 
100 днів 
Грошові кошти на депозитних рахунках строком розміщення понад 100 
днів 
ОВГЗ 
 

 
135 638 

 
 

3 507 
 

62 700 
 

96 750 
 
 

Всього 165 585 209 119 
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Основні умови короткострокових депозитів  
 

   

Банк 
Сальдо ста-

ном 31.12.2019 
року, тис. грн. 

Закінчення 
терміну дії дого-

вор 

Відсоткова 
ставка 

АТ "Ощадбанк" 4 000 18.02.20 14,5 

АТ "Ощадбанк" 2 500 08.01.20 16,75 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 1 500 08.01.20 15,5 

АБ "Укргазбанк" 1 200 11.03.20 14,25 

АБ "Укргазбанк" 300 27.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 2 000 03.01.20 16,25 

АТ "КІБ" 200 02.03.20 14,25 

АТ "КІБ" 1 000 03.01.20 14,25 

АТ «БАНК АЛЬЯНС» 500 22.01.20 16 

АТ "Ощадбанк" 1 000 27.01.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 1 000 03.02.20 16,5 

АТ "ОТП Банк" 20 000 24.03.20 11,25 

АТ «КРЕДОБАНК» 5 000 26.03.20 12,5 

АБ "Укргазбанк" 2 000 25.03.20 13 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 100 30.01.20 10,25 

ПАТ "МТБ-БАНК" 1 000 03.02.20 14,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 750 27.03.20 12,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 750 27.03.20 12,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 500 10.03.20 13,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 500 10.03.20 13,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 500 11.03.20 13,5 

АТ "Ощадбанк" 1 500 07.02.20 16 

АБ "Укргазбанк" 4 500 28.01.20 16,25 

АТ "Укрексімбанк" 7 000 23.03.20 15 

ПАТ АКБ "Львів" 500 21.01.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 25.03.20 14,9 

АТ "Ощадбанк" 500 19.01.20 17 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 300 03.01.20 16,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 500 07.01.20 15,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 250 07.01.20 15,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 250 09.01.20 16,25 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 500 27.01.20 12,75 

АТ "Укрексімбанк" 500 23.01.20 16,5 

АТ "Укрексімбанк" 500 31.01.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 24.03.20 14,9 

АТ "Ощадбанк" 500 23.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 300 27.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 350 18.02.20 14,5 

АТ "Укрексімбанк" 600 17.01.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 3 000 27.01.20 16,25 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 24.01.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 6 700 27.03.20 14,8 
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АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 300 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 200 30.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 200 03.02.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 300 20.02.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 500 20.02.20 16,5 

АТ "Укрексімбанк" 2 000 19.02.20 16 

АБ "Укргазбанк" 500 26.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 500 23.03.20 13 

АТ "КІБ" 300 13.01.20 15,5 

АТ "КІБ" 100 17.01.20 14,25 

АТ "Ощадбанк" 300 19.01.20 17 

АБ "Укргазбанк" 1 000 09.01.20 16,25 

АБ "Укргазбанк" 1 000 02.03.20 14,25 

ПАТ АКБ "Львів" 500 21.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 13.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 22.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 13.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 20.01.20 16 

ПАТ АКБ "Львів" 500 08.02.20 15,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 08.02.20 15,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 10.02.20 15,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 26.03.20 12,5 

АТ "Ощадбанк" 1 000 13.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 400 02.03.20 15,75 

АТ "Ощадбанк" 1 300 08.01.20 16,75 

АТ "Укрексімбанк" 500 20.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 200 27.01.20 17 

АТ "Укрексімбанк" 500 27.03.20 14,9 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 20.03.20 14,5 

АБ "Укргазбанк" 1 000 27.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 300 24.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 500 10.02.20 16 

АБ "Укргазбанк" 500 18.02.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 3 500 23.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 190 20.02.20 17 

АТ "Ощадбанк" 810 20.02.20 17 

АБ "Укргазбанк" 100 06.02.20 17,5 

АБ "Укргазбанк" 500 16.03.20 14,5 

АТ "Ощадбанк" 500 10.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 400 20.02.20 17 

АТ "Ощадбанк" 100 12.03.20 15,75 

АБ "Укргазбанк" 500 08.01.20 16,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 500 08.01.20 15,5 

АБ "Укргазбанк" 500 20.01.20 16,5 
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АБ "Укргазбанк" 1 000 20.01.20 16,5 

АТ "Укрексімбанк" 200 26.03.20 14,8 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 26.02.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 500 20.01.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 2 000 04.03.20 14,25 

АБ "Укргазбанк" 1 000 09.01.20 16,25 

АТ "Укрексімбанк" 3 000 23.03.20 15 

АТ "Ощадбанк" 1 000 23.01.20 17 

АТ "КІБ" 500 03.01.20 14,25 

АТ «КРЕДОБАНК» 500 31.03.20 15,5 

АБ "Укргазбанк" 500 25.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 300 25.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 500 30.03.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 300 06.03.20 14,5 

АТ "Ощадбанк" 1 000 27.02.20 15,75 

АТ "Ощадбанк" 3 000 11.02.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 31.01.20 16 

АБ "Укргазбанк" 3 000 17.02.20 15 

АБ "Укргазбанк" 1 000 08.01.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 1 000 28.02.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 850 12.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 1 000 24.01.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 200 17.01.20 14,5 

АТ КБ "ПриватБанк" 48 27.01.20 13,2 

АТ "Ощадбанк" 100 16.01.20 15 

АТ "Ощадбанк" 40 16.01.20 14,5 

АБ "Укргазбанк" 250 08.01.20 11,5 

АБ "Укргазбанк" 100 08.01.20 14,75 

АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 15,5 

АБ "Укргазбанк" 1 000 07.04.20 16,5 

АТ "Полтава-Банк" 500 24.04.20 15,5 

АБ "Укргазбанк" 200 12.05.20 15 

АТ "КІБ" 500 05.06.20 14,25 

АБ "Укргазбанк" 1 000 27.04.20 16,25 

АТ «КРЕДОБАНК» 600 15.04.20 15,5 

АТ "Ощадбанк" 100 15.04.20 17 

АТ "Ощадбанк" 100 06.05.20 15,75 

АТ "Ощадбанк" 100 06.05.20 16 

АТ "Ощадбанк" 100 04.06.20 15,75 

АТ "Ощадбанк" 300 12.04.20 17 

АБ "Укргазбанк" 1 000 18.05.20 14,5 

АБ "Укргазбанк" 500 04.05.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 300 02.06.20 15,75 

АТ "КІБ" 1 000 03.01.20 14,25 

АТ «БАНК АЛЬЯНС» 500 22.01.20 16 
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АТ "Ощадбанк" 1 000 27.01.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 1 000 03.02.20 16,5 

АТ "ОТП Банк" 20 000 24.03.20 11,25 

АТ «КРЕДОБАНК» 5 000 26.03.20 12,5 

АБ "Укргазбанк" 2 000 25.03.20 13 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 100 30.01.20 10,25 

ПАТ "МТБ-БАНК" 1 000 03.02.20 14,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 750 27.03.20 12,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 750 27.03.20 12,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 500 10.03.20 13,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 500 10.03.20 13,5 

ПАТ "МТБ-БАНК" 500 11.03.20 13,5 

АТ "Ощадбанк" 1 500 07.02.20 16 

АБ "Укргазбанк" 4 500 28.01.20 16,25 

АТ "Укрексімбанк" 7 000 23.03.20 15 

ПАТ АКБ "Львів" 500 21.01.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 25.03.20 14,9 

АТ "Ощадбанк" 500 19.01.20 17 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 300 03.01.20 16,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 500 07.01.20 15,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 250 07.01.20 15,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 250 09.01.20 16,25 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 500 27.01.20 12,75 

АТ "Укрексімбанк" 500 23.01.20 16,5 

АТ "Укрексімбанк" 500 31.01.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 24.03.20 14,9 

АТ "Ощадбанк" 500 23.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 300 27.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 350 18.02.20 14,5 

АТ "Укрексімбанк" 600 17.01.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 3 000 27.01.20 16,25 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 24.01.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 6 700 27.03.20 14,8 

АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 300 30.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 200 30.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 200 03.02.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 300 20.02.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 500 20.02.20 16,5 

АТ "Укрексімбанк" 2 000 19.02.20 16 

АБ "Укргазбанк" 500 26.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 500 23.03.20 13 

АТ "КІБ" 300 13.01.20 15,5 

АТ "КІБ" 100 17.01.20 14,25 

АТ "Ощадбанк" 300 19.01.20 17 
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АБ "Укргазбанк" 1 000 09.01.20 16,25 

АБ "Укргазбанк" 1 000 02.03.20 14,25 

ПАТ АКБ "Львів" 500 21.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 13.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 22.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 13.02.20 14,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 20.01.20 16 

ПАТ АКБ "Львів" 500 08.02.20 15,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 08.02.20 15,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 10.02.20 15,5 

ПАТ АКБ "Львів" 500 26.03.20 12,5 

АТ "Ощадбанк" 1 000 13.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 400 02.03.20 15,75 

АТ "Ощадбанк" 1 300 08.01.20 16,75 

АТ "Укрексімбанк" 500 20.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 200 27.01.20 17 

АТ "Укрексімбанк" 500 27.03.20 14,9 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 20.03.20 14,5 

АБ "Укргазбанк" 1 000 27.03.20 13 

АТ "Ощадбанк" 300 24.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 500 10.02.20 16 

АБ "Укргазбанк" 500 18.02.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 3 500 23.01.20 17 

АТ "Ощадбанк" 190 20.02.20 17 

АТ "Ощадбанк" 810 20.02.20 17 

АБ "Укргазбанк" 100 06.02.20 17,5 

АБ "Укргазбанк" 500 16.03.20 14,5 

АТ "Ощадбанк" 500 10.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 400 20.02.20 17 

АТ "Ощадбанк" 100 12.03.20 15,75 

АБ "Укргазбанк" 500 08.01.20 16,5 

АТ «АБ «РАДАБАНК» 500 08.01.20 15,5 

АБ "Укргазбанк" 500 20.01.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 1 000 20.01.20 16,5 

АТ "Укрексімбанк" 200 26.03.20 14,8 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 26.02.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 500 20.01.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 2 000 04.03.20 14,25 

АБ "Укргазбанк" 1 000 09.01.20 16,25 

АТ "Укрексімбанк" 3 000 23.03.20 15 

АТ "Ощадбанк" 1 000 23.01.20 17 

АТ "КІБ" 500 03.01.20 14,25 

АТ «КРЕДОБАНК» 500 31.03.20 15,5 

АБ "Укргазбанк" 500 25.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 300 25.03.20 13 

АБ "Укргазбанк" 500 30.03.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 300 06.03.20 14,5 
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АТ "Ощадбанк" 1 000 27.02.20 15,75 

АТ "Ощадбанк" 3 000 11.02.20 16 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 31.01.20 16 

АБ "Укргазбанк" 3 000 17.02.20 15 

АБ "Укргазбанк" 1 000 08.01.20 16,5 

АБ "Укргазбанк" 1 000 28.02.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 850 12.02.20 16 

АТ "Ощадбанк" 1 000 24.01.20 16,5 

АТ "Ощадбанк" 200 17.01.20 14,5 

АТ КБ "ПриватБанк" 48 27.01.20 13,2 

АТ "Ощадбанк" 100 16.01.20 15 

АТ "Ощадбанк" 40 16.01.20 14,5 

АБ "Укргазбанк" 250 08.01.20 11,5 

АБ "Укргазбанк" 100 08.01.20 14,75 

АТ "Ощадбанк" 100 30.03.20 15,5 

Разом 135 638     

Банк 

 
Сальдо ста-

ном 
31.12.2018року, 

тис. грн. 

Закінчення 
терміну дії дого-

вор 

Відсоткова 
ставка 

 АТ "Альфа Банк" 10 000 000,00 09.01.19 16,90 

 АТ "Альфа Банк" 5 000 000,00 09.01.19 16,90 

АТ "Кредобанк" 10 000 000,00 26.06.19 16,00 

АТ "Кредобанк" 600 000,00 12.04.19 15,00 

АТ "Кредобанк" 500 000,00 28.03.19 15,00 

АТ "ОТП Банк" 20 000 000,00 21.06.19 15,00 

АТ "Ощадбанк" 4 000 000,00 11.03.19 18,75 

АТ "Ощадбанк" 1 000 000,00 09.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 2 500 000,00 02.04.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 1 000 000,00 25.01.19 18,00 

АТ "Ощадбанк" 1 000 000,00 31.01.19 15,50 

АТ "Ощадбанк" 1 500 000,00 31.01.19 15,50 

АТ "Ощадбанк" 1 000 000,00 26.03.19 15,00 

АТ "Ощадбанк" 2 500 000,00 01.02.19 15,50 

АТ "Ощадбанк" 2 500 000,00 11.01.19 17,00 

АТ "Ощадбанк" 500 000,00 09.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 2 200 000,00 26.02.19 16,00 

АТ "Ощадбанк" 500 000,00 03.01.19 17,00 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 22.04.19 18,00 

АТ "Ощадбанк" 300 000,00 10.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 11.02.19 18,00 

АТ "Ощадбанк" 350 000,00 21.03.19 18,75 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 25.01.19 18,00 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 25.03.19 16,50 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 25.03.19 16,50 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 25.03.19 16,50 

АТ "Ощадбанк" 300 000,00 25.03.19 16,50 
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АТ "Ощадбанк" 200 000,00 25.03.19 16,50 

АТ "Ощадбанк" 300 000,00 10.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 400 000,00 10.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 1 500 000,00 12.03.19 18,75 

АТ "Ощадбанк" 1 000 000,00 06.02.19 15,50 

АТ "Ощадбанк" 2 500 000,00 11.01.19 17,00 

АТ "Ощадбанк" 1 300 000,00 02.04.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 200 000,00 29.01.19 18,00 

АТ "Ощадбанк" 300 000,00 10.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 04.03.19 18,50 

АТ "Ощадбанк" 500 000,00 07.02.19 18,00 

АТ "Ощадбанк" 3 500 000,00 04.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 190 000,00 21.02.19 18,25 

АТ "Ощадбанк" 810 000,00 21.02.19 18,25 

АТ "Ощадбанк" 500 000,00 30.01.19 15,50 

АТ "Ощадбанк" 400 000,00 21.02.19 18,25 

АТ "Ощадбанк" 300 000,00 11.04.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 100 000,00 26.02.19 18,50 

АТ "Ощадбанк" 1 000 000,00 14.01.19 17,50 

АТ "Ощадбанк" 1 000 000,00 09.03.19 18,75 

АТ "Ощадбанк" 3 000 000,00 31.01.19 15,50 

АТ "Ощадбанк" 850 000,00 07.02.19 15,50 

АТ "Ощадбанк" 300 000,00 04.03.19 18,50 

АТ "Укргазбанк" 200 000,00 06.05.19 17,50 

АТ "Укргазбанк" 2 000 000,00 26.03.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 2 000 000,00 19.06.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 15 000 000,00 15.01.19 14,75 

АТ "Укргазбанк" 1 000 000,00 22.04.19 17,50 

АТ "Укргазбанк" 300 000,00 25.06.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 1 200 000,00 26.02.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 200 000,00 28.01.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 14.02.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 21.03.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 19.06.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 3 000 000,00 27.03.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 2 000 000,00 22.03.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 12.02.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 100 000,00 01.02.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 05.03.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 26.03.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 08.03.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 2 000 000,00 25.02.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 1 000 000,00 13.05.19 17,50 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 18.03.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 300 000,00 18.03.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 26.04.19 17,50 

АТ "Укргазбанк" 300 000,00 26.02.19 14,50 
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АТ "Укргазбанк" 3 000 000,00 06.02.19 14,50 

АТ "Укргазбанк" 1 000 000,00 01.07.19 19,00 

АТ "Укргазбанк" 500 000,00 24.04.19 17,50 

АТ "Укргазбанк" 1 000 000,00 20.02.19 14,50 

АТ "Укрексімбанк" 15 000 000,00 21.03.19 16,00 

АТ "Укрексімбанк" 500 000,00 18.01.19 14,30 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 000,00 28.01.19 14,80 

АТ "Укрексімбанк" 1 700 000,00 22.03.19 14,80 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 000,00 29.03.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 000,00 21.02.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 500 000,00 20.02.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 500 000,00 26.03.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 000,00 21.03.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 500 000,00 01.02.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 200 000,00 29.03.19 17,00 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 000,00 27.02.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 500 000,00 25.01.19 14,80 

АТ "Укрексімбанк" 2 000 000,00 22.03.19 17,50 

АТ "Укрексімбанк" 1 000 000,00 30.01.19 13,80 

АТ КБ "РАДАБАНК" 1 500 000,00 29.01.19 17,50 

Разом  159 450 000,00   

 
 
 

              Примітка 14 Статутний капітал 
 

Найменування статті 
Кільк-ть акцій в 
обігу (тис. шт.) 

Прості акції Вартість акцій 

Залишок на кінець дня 31 грудня 2019 
року --- 

16 000 16 000 100 000 

Внески за акціями (паями, частками) но-
вого випуску  

   

Залишок на кінець дня 31 грудня 2018 
року --- 

20 000 20 000 100 000 

Внески за акціями (паями, частками) но-
вого випуску  

   

 

Всі акції є простими, надають акціонерам наступні права: 

- брати участь в управлінні справами страхової компанії в порядку, визначеному чинним законо-
давством України та Статутом; 

- брати участь у розподілі прибутку страхової компанії та одержувати дивіденди відповідно до рі-
шень Загальних зборів акціонерів; 

- отримувати інформацію про діяльність страхової компанії в обсягах, визначеному чинним законо-
давством України; 

- відчужувати акції страхової компанії в порядку, визначеному цим Статутом та чинним законодав-
ством України; 

- інші права згідно з Статутом та чинним законодавством України. 

 

Привілеї та обмеження для певних груп акціонерів відсутні. 
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Страхова компанія не випускала  акцій, призначених для випуску за умовами опціонів і контрактів 
з продажу.  

В 2019 році  за рішенням позачергових загальних зборів ПрАТ «УПСК» було прийнято рішення, 
щодо скасування випуску 4 000 тис. акцій, що були вилучені шляхом викупу  та затвердження результа-
тів роботи та розподілу прибутку за попередні роки з метою використання її для підвищення номінальної 
вартості решти акцій.  

 

Страхова компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

- зберегти спроможність Страхової компанії продовжувати свою діяльність так, щоб і надалі забез-
печити дохід для учасників Страхової компанії та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

- забезпечити належний прибуток учасникам Страхової компанії, завдяки встановленню цін на по-
слуги в компанії, що відповідають рівню ризику. 

Управлінський персонал Страхової компанії здійснює аналіз структури капіталу на щоквартальній 
основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу за притаманним йому складовим ризикам. На 
основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового 
капіталу або фінансування.  

Станом на 31 грудня 2019 року розмір власного капіталу Страхової компанії дорівнює 100 000,0 
тис. грн. Чисті активи Страхової компанії перевищують розмір статутного капіталу, що відповідає норма-
тивним вимогам для ризикових страхових компаній. 

Страхова компанія зобов’язана дотримуватися показників достатності капіталу, визначених регу-
ляторними вимогами. Закон України «Про страхування» та інші нормативні акти містять такі вимоги: 

- Страхова компанія  повинна створити гарантійний фонд, що складається з резервного капіталу, 
додаткового оплачуваного капіталу (якщо такий є) та нерозподіленого прибутку; 

- мінімальна сума статутного капіталу повинна бути еквівалентною 1,000 тис. євро за курсом об-
міну, встановленим НБУ на дату реєстрації. 

Станом на 31 грудня 2019 року, Страхова компанія виконує зазначені вище вимоги. 

Відповідно до вимог Закону України “Про страхування” (ст.30), фактичний запас       платоспромо-
жності (ФЗП) страховика повинен перевищувати розрахунковий рівень нормативного запасу (НЗП) на 
будь-яку дату. 

Станом на 31 грудня 2019 року, Страхова компанія виконує зазначену вище вимогу, фактичний 
запас платоспроможності Страхової компанії – 162 829,8 тис. грн., нормативний запас платоспроможно-
сті – 129 829,2 тис. грн. Таким чином, величина перевищення фактичного запасу платоспроможності 
Страхової компанії над розрахунковим нормативним запасом складає 33 000,6 тис. грн. 

                  
                 Власники істотної участі (у тому числі особи, що здійснюють контроль за фінансовою 
установою),  їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік. 
 
Власники істотної участі станом на 01.01.2019 р. були наступні акціонери: 
- MULTISAFE INVEST LIMITED (код 147 647, Aristotelous, 6, Nicosia, Pallouriotisa,1056) - (24,93%) 
- Михайлов Олександр Михайлович (61,7411%); 
- Ритвін Дмитро Михайлович (10%). 
   
Протягом 2019 р. відбулися на ступні зміни власників істотної участі, а саме:  
- MULTISAFE INVEST LIMITED (код 147 647, Aristotelous, 6, Nicosia, Pallouriotisa,1056) - (24,93%) та  Ритвін 
Дмитро Михайлович (10%) – продали свої пакети акцій, в тому числі: Приватному акціонерному товарис-
тву «Українська пожежно-страхова компанія», яке  здійснило викуп 20 % пакету акцій для подальшого 
анулювання без змін розміру статутного капіталу та 10 % - для подальшого продажу. 
 
Михайлов Олександр Михайлович в 2019 р. купив раніше викуплений пакет акцій Приватним акціонерним 
товариством «Українська пожежно-страхова компанія» в розмірі 10% від статутного капіталу, отримавши  
від Антимонопольного комітету України  попередні висновки  та погодивши покупку цього пакету з Націо-
нальною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. 
 
Станом на 02.12.2019 р. Михайлов Олександр Михайлович став власником істотної участі в розмірі 
75,926590 % від статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Українська пожежно-страхова 
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компанія», згідно «Переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного това-
риства», виданий ПАТ «НДУ» від 03.12.2019р. 
   
Власники істотної участі відповідають встановленим законодавством вимогам (непогашеної судимості у 
власників істотної участі за корисливі та посадові злочини немає). 

 

 

 2019 2018 

Статутний капітал 100 000 100 000 
   

   

 
 

Примітка 15 Інші резерви 
 

 2019 2018 

   

Резервний фонд 12 844 12 844 

Всього інші резерви 12 844 12 844 

   
 

Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні Страхової компанії»  резервний капітал фор-
мується у розмiрi не менше ніж 15 вiдсоткiв статутного капіталу Страхової компанії шляхом щорічних від-
рахувань від чистого прибутку Страхової компанії або за рахунок нерозподіленого прибутку. До досяг-
нення встановленого статутом розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути 
меншим ніж 5 вiдсоткiв суми чистого прибутку Страхової компанії за рік. 

 
 

Примітка 16 Зобов’язання зі страхової діяльності  

 
Потенційні зобов’язання Страхової  компанії  

а) Розгляд справ у суді. 

Станом на кінець звітного періоду страхова компанія, виступає у судових процесах у якості як пози-
вача так і відповідача до третіх осіб по регресним вимогам.  Розгляд даної категорії справ може передба-
чати лише отримання  Страховою компанією доходів у майбутньому в разі винесення позитивного рі-
шення суду та наявності коштів (майна) боржника для погашення суми боргу в межах процедури викона-
вчого провадження,  потенційних зобов’язань за даною категорією справ немає.  

Тим не менш час від часу та в зв’язку із звичайним веденням бізнесу  до страхової компанії пред’яв-
ляються позови і компанія може бути притягнута до суду в якості відповідача. Відповідно до власних оці-
нок та внутрішніх професійних консультацій керівництво Страхової компанії вважає, що не має підстав 
очікувати суттєвих збитків в зв’язку із такими справами, оскільки загальна сума позовних вимог, які зна-
ходяться на стадії судового розгляду станом на 31.12.2019р. не може мати суттєвий вплив на фінансовий 
стан страхової компанії. На суму позовних вимог створено резерв заявлених, але не виплачених збитків 
станом на кінець року. 

б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. 

Податкові періоди починаючи з 01 липня 2 017р. залишаються відкритими для перевірки контролю-
ючими органами щодо нарахованих податків протягом трьох років з дати узгодження податкового зо-
бов’язання (граничного терміну для подання податкової декларації або подання уточнюючої декларації). 
За певних обставин перевірки можуть здійснюватись і щодо більших періодів.  

Станом на 31 грудня 2019 року не існує інших непередбачених зобов’язань, що пов’язані з виник-
ненням податкових зобов’язань. Страхова компанія своєчасно складає і подає податкову звітність та 
сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. 

в) дотримання особливих вимог. 
Договори, укладені Страховою компанією, не містять особливих вимог щодо дотримання певних 

умов.  
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г) активи, що надані в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володінням, користу-
ванням та розпорядженням ними. 

 2019 2018 

Валові 
                               
  

Короткострокові договора страхування:                    97 986                     55 283 

 - заявлені вимоги та витрати на врегулювання збитків 266 196 208 363 

 - незароблені премії   

Всього зобов'язання за страховою діяльністю, валові 364 182 263 646 

Покриті договорами перестрахування   

Короткострокові договора страхування:   

 - заявлені вимоги та витрати на врегулювання збитків 219  

 - незароблені премії 4 061 3 949 

Всього частка перестраховиків у зобов'язаннях за 
страховою діяльністю 4 280 3 949 

Чисті зобов'язання   
Короткострокові договора страхування:   

 - заявлені вимоги та витрати на врегулювання збитків 97 767 55 283 

 - незароблені премії 262 135 204 414 

Всього зобов'язання за страховою діяльністю, чисті 359 902 259 697 

   

   
 
 
Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 2019 2018 

 7 823 7 352 
кредиторська заборгованість від страховой діяльності 
 

кредиторська заборгованісь за авансовими страховими 
платежами 11 691 6 979 

   
Всього кредиторська заборгованісь за страховою дія-
льністю  19 514 14 331 

   
 
 
Перевірка адекватності зобов’язань 

Згідно з вимогами МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну звітну дату оцінювати аде-
кватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошо-
вих коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових 
зобов’язань за вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріаль-
них активі,  є, неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, не-
стачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 

 Для оцінки адекватності резервів незароблених премій використовуються загальноприйняті актуарні 
методи, методи математичного моделювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, ме-
тоди теорії ймовірностей та математичної статистики. 

Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але не заявлені та збитків, що заявлені, але 
не врегульовані( використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки статистичних 
гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резерву збитків, що 
базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. Для тих видів страхування, де резерви зби-
тків, що виникли, але не заявлені та/або резервів збитків, що заявлені, але не врегульовані, сформо-
вано в нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез. 
 
Розмір сформованих страхових резервів та розмір страхових резервів з урахуванням тесту адекватності 
зобов’язань наведено у наступній таблиці. 
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Резерв 
Сформовано на звітну 

дату, тис. грн. 

Розмір з урахуванням 
тесту адекватності зо-

бовязань, тис. грн. 
незароблених премій  266 196 266 196 
резерв заявлених, але 
не виплачених збитків 

42 084 42 084 

резерв збитків, які ви-
никли, але не заявлені 

55 902 55 902 

 
 
 

 
 
 
Зміни за рік резерву незароблених премій узагальнені нижче 

 

 

 

 
Примітка 17 Заборгованість перед працівниками, за податками та інша 

  

 

2019 2018 

Розрахунки зі страхування 442 388 

 
Розрахунки з оплати праці 
  

 
1 878 

 

 
1 606  

   

Заборгованість перед співробітнниками 2 320 1 994 
 
  

 
а) Вимоги та витрати на врегулювання збитків   

  
Валові 

Перестра-ху-
вання 

Чисті 

всього  на 31.12.2 017 року  43 134  43 134 

-кошти, що виплачені на врегулювання 
збитків протягом року -141 986  -141 986 

-пов’язані з вимогами поточного року 154 135  154 135 

всього  на 31.12.2018 року 55 283  55 283 
-кошти, що виплачені на врегулювання 
збитків протягом року    
                                            -210 328  -210 328 
-пов’язані з вимогами поточного року                           253 031 -219 252 812 

всього  на 31.12.2019року 97 986 -219 97 767 

    

 
Валові 

Перестра-ху-
вання 

Чисті 

Резерв  незароблених премій    
На 31.12.2 017 139 664 -734 138 930 

Збільшення за період 68 699 -3 215 65 484 

На 31.12.2018 208 363 -3 949 204 414 

Збільшення за період 57 833 -112 57 721 

На 31.12.2019 266 196 -4 061 262 135 
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Кредиторська заборгованість за податками, іншими ніж податок на прибуток                                                           
5 701                      5 523 
 
Поточні зобов’язання:                                                                                                 8 606                      436 
Товари, роботи, послуги                                                                                               8 006                      165 
За одержаними авансами                                                                                            162                         150 
Інші поточні зобов’язання                                                                                             438                         121 

 
 

 
Примітка 18 Податок на прибуток 

 
 
З 01.01.2 015 року податок на прибуток обчислюється виходячи із бухгалтерського фінансового резуль-
тату, відкоригованого на різниці, передбачені Податковим кодексом України (амортизаційні різниці, різ-
ниці, які виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення фі-
нансових операцій). Ставка податку на прибуток визначена для оподаткування у 2019 році складає 18% 
- для оподаткування прибутку. Податок з доходів в розмірі 3% від отриманих страхових премій від діяль-
ності по страхуванню буде зменшувати фінансовий результат, який визначатиметься для розрахунку по-
датку на прибуток. 
 

 Рік, що закінчився  
31 грудня  2019 31 грудня  2018 

   

Поточний податок на прибуток за основною 
ставкою 18 % 

- - 

Податок на прибуток від страхової діяльності 
за ставкою 3 % 

20 062 15 931 

Всього витрати з податку на прибуток 20 062 15 931 

 
  
 

2019                           2018 
      Прибуток у податковому обліку                                                                          -                                     - 
      Податок на прибуток за основною ставкою (ста- 
      вка податку 18 %)                                                                                               -                                     - 
      Дохід за договорами страхування і співстрахування                                       729 329                  531 040      

в т.ч за договорами з медичного страхування                                                  (60 586)                                
(-) 

      Об’єкт до оподаткування за страховою діяльністю                                         668 743                 531 040 
      Податок на дохід від страхової діяльності у по- 
      датковому обліку (ставка податку 3 %)                                                         20 062                     15 931 
      Прибуток (збиток) до оподаткування за даними фінансової  
      звітності                                                                                                               (38 341)                  (4 846) 
      Теоретичне розрахункове значення витрат з подат-                                
      ку на прибуток (ставка податку 18%)                                                                       -                               - 
      Вплив різниць, що коригують   податковий 
       прибуток                                                                                                               (-)                                (-) 
      Всього витрати з податку на прибуток                                                         20 062                      15 931 
 

Примітка 19 Чиста виручка від страхових премій 
 

                  Рік, що закінчився 31 грудня 

                                   2019        2018 

Короткострокові договори страхування:   

Премії отримані по видам страхування 731 064 532 962 

Страхування від нещасних випадків 10 759 6 031 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 88 240 65 833 
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                  Рік, що закінчився 31 грудня 

                                   2019        2018 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 3 487 3 731 

Страхування залізничного транспорту 1 568 1 521 

Страхування  наземного  транспорту 73 998 54 451 

Страхування повітряного транспорту 44 112 

Страхування водного транспорту 39 - 

Страхування вантажів та багажу 3 208 1 058 

Страхування майна 48 032 38 814 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)   

10 036 1 602 

Страхування відповідальност власників повітряного транспорту 48 - 

Страхування відповідальності власників 
70 62 

водного транспорту 

Страхування відповідальності перед третіми особами  17 745 18 452 

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичаль-
ника за непогашення кредиту) 

24 41 

Страхування інвестицій - 1 

Страхування фінансових ризиків 9 1 115 

Страхування медичних витрат 13 257 11 043 

Страхування сільськогосподарської продукції 1 694 1 313 

Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників 
(крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансу-
ються з Держ. бюджету України) на випадок інфікування вірусом 
імунодефіциту людини при виконанні ними службових обов'язків 

17 29 

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

20 806 19 586 

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 6 708 5 672 

Авіаційне страхування цивільної авіації 2 442 929 

Страхування цивільної відповідальності власників транспортних 
засобів (за внутрішніми договорами) 413 891 289 915 
 
Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання 
за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на 
об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебез-
печні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 
характеру 

8 023 7 209 

Страхування майнових ризиків при промисловій розробці родо-
вищ нафти і газу у випадках, передбачених Законом України "Про 
нафту і газ" 

2 295 595 

Страхування відповідальності експортера та особи, яка 
відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо 
відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, 
власності та навколишньому природному середовищу під час 
транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпеч-
них відходів 

41 14 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 
вантажів на випадок настання негативних наслідків при переве-
зенні небезпечних вантажів 

1 247 1 188 
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                  Рік, що закінчився 31 грудня 

                                   2019        2018 

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

1 312 1 498 

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

1 263 867 

Страхування майнових ризиків користувача надр під час до-
слідно-промислового і промислового видобування та викори-
стання газу (метану) вугільних родовищ 

2 - 

Страхування цивільно-правової відповідальності приватного но-
таріуса 

390 278 

В т.ч страхові платежі отримані від перестрахувальників 1 735 1 922 

Зміна резерву незароблених премій, валова сума (57 833) (68 699) 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 112 3 214 

   

   

Страхові премії, що передані перестраховикам                                      (19 581) (8 753) 
   

Чисті зароблені страхові премії 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів    
Резерв заявлених, алене виплачених збитків 
Резерв збитків які виникли, але не заявлені                                                                                                                                                                                                                

653 762 
 

(42 484) 
(21 128) 
(21 356) 

 
458 724 

 
                  (12 150) 

                    4 002 
                   (16 152)                                    
                    

 

   

Примітка 20 Фінансові доходи  

 

  

Рік, що закінчився 31 грудня 

2019 2018 

   
Процентні доходи по облігаціям 385 314 

Процентні доходи по поточним рахункам 1 509 3 340 

Процентні доходи по депозитним рахункам 23 008 22 734 

Процентні доходи по фондам МТСБУ 17 767 3 687 

Всього фінансових доходів 42 669 30 075 

 

  

 
 
 
Примітка 21 Інші доходи . інші операційні доходи   

 

  

Рік, що закінчився 31 грудня 

2019 2018 

   
Орендна плата 7 097 6 821 

Інші операційні доходи  3 626 2 106 
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Суми, що отримуються в результаті реалізації переданого 
страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяні збитки 

11 028 7 834 

Інші доходи  88 1 323 

Всього інших доходів та інших операційних доходів 
 
  

21 839 18 084 

   

   

 

 
Примітка 22 Чисті витрати на страхові виплати  

   

 

Рік, що закінчився 31 грудня 

2019 2018 

Короткострокові страхові договори страхування майна 
 

 
Добровільне страхування:   

- від нещасних випадків 881 719 

- медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 30 657 19 344 

- страхування здоров’я за випадок хвороби 988 1 414 

- страхування наземного транспорту (крім залізничного) 23 011 21 886 

- Страхування вантажів та багажу 497 - 

- страхування майна  3 072 1 641 

- Страхування цивільної відповідальності власників наземного 
транспорту (включаючи відповідальність перевізника)   

505 260 

- Страхування відповідальності перед третіми особами 130 60 

- страхування медичних витрат 1 293 1 182 

- Страхування фінансових ризиків 406 283 

- Страхування сільськогосподарської продукції 149 166 

- Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 282 207 

- Страхування цивільної відповідальності власників транспорт-
них засобів (за внутрішніми договорами) 

148 519 96 041 

- Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового зни-
щення, випадкового пошкодження або псування 

- 42 

- 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 вна-
слідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї 

22 - 

Всього 210 412 143 245 

Компенсовані перестраховиками (84) (1 259) 

Чисті страхові виплати 210 328 141 986 
 

Примітка 23 Адміністративні, витрати на збут та інші операційні 
витрати, інші витрати, собівартість релізованої продукції , ви-
трати від участі в капіталі 
                                                                                                                          

  

Найменування статті                 2019 рік 2018 рік 

 Адміністративні витрати: 132 173 126 230 

Витрати на утримання персоналу  73 770 60 482 

Амортизація основних засобів  11 059 10 212 

Інші адміністративні  витрати 47 344 55 536 

      

Витрати на збут: 275 227 192 107 

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страху-
вання (агентська,  брокерська, комісійна винагорода) 

271 557 191 735 
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Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестра-
хування (агентська,  брокерська, комісійна винагорода) 

  - 

Витрати на маркетинг та рекламу  1 701 328 

Інші витрати на збут послуг 
 

1 969 44 

Інші операційні витрати: 32 542 19 313 

Витрати МТСБУ (членські внески, регламентні витрати, судові, ви-
трати на врегулювання, відрахування у централізовані страхові резе-
рвні фонди) 

19 686 11 299 

Благодійна допомога 3 971 4 614 

Курсова різниця 491 318 

Резерв сумнівних боргів 48 0 

Штрафні санкції 275 1 062 

Списання дебіторської заборгованості 199 454 

Інші операційні витрати 
 

7 872 1 566 

   

 
Собівартість реалізованої продукції :                                                                                22 257       18 149 
Витрати, пов’язані з укладанням та                                                    
пролонгацією договорів страхування                                                                                      15 593      12 568      
(аквізиційні витрати) 
 
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових                                                                         4 827        3 878 
 випадків (ліквідаційні витрати) 
Інші витрати, що належать до собівартості                                                                             1 837          1 703 
реалізованих послуг 
Інші витрати                                                                                                                             31 792          1 747  
Витрати від участі в капіталі                                                                                                     5 721 
Разом витрат                                                                                                                            499 712   357 546                               
 

 
Примітка 24 Витрати по елементам 

 
 
                        Операційні витрати за елементами                          Рік, що закінчився 31 грудня 
                                                                                                                                2019                           2018 
а) витрати пов'язані з укладанням договорів страхування 
Витрати на агентські послуги                                                                                   218 807                 187 702  
Аквізаційні витрати пов’язані з укладанням договорів страхування                         6 330                     4 033 
Витрати пов’язані з укладанням (пролонгацією) договорів  
перестрахування                                                                                                                -                           - 
Витрати на послуги брокерів                                                                                            12                         - 
Витрати на юридичні послуги                                                                                        378                      491 
Витрати на послуги асистантських компаній                                                                2 607                    160 
Витрати на оплату експертних (оцінних) робіт                                                             1 875                    206 
Всього витрат пов’ язаних з укладанням договорів страхування                  230 009               192 592 
 
б) витрати пов’ язані з маркетингом та управлінням 
Витрати на маркетинг тарекламу                                                                                    1 701                328 
Всього витрат пов’язаних з маркетингом та управлінням                                     1 701                328 
  
 

Примітка 25 Оренда  

 
Активи з  правом використання 

 
Будівлі          Автомобілі 

 

 
Всього 
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Первісна вартість на 01.01.2019 року 
 

-                   - - 

Первісна вартість на 31.12.2019 року 
 

18 253              8 479 26 732 

   
Накопичена амортизація на 01.01.2019 року 
 

  

Нараховано за рік 
 

730               873 1 603 

Накопичена амортизація на 31.12.2019 року 
 

730               873 1 603 

   
Балансова вартість   
На 01.01.2019 року 
 

0                    0 0 

На 31.12.2019 року 
 

17 523              7 606 25 129 

  
 
       Підприємство орендує активи (будівлі). Середній очікуваний строк оренди – 25 роки, та автотранс-
порт з середнім очикуванним строком -3 роки. Зобов’язання Підприємства  забезпечені правом власно-
сті орендодавців на орендовані за такими угодами активи. 
Аналіз орендних зобов’язань за строками погашення наведено в цій Примітці. 
 
Суми, визнані в складі прибутку чи збитків 31.12.2019 
  
Витрати на амортизацію активів з правом використання 1 603 
  
Фінансові  витрати за орендними зобов’язаннями 4 089 
  
  

 
      На 31 грудня 2019 року Страхова компанія має поточні зобов’язання з фінансової оренди в сумі 1 295 
тис. грн. та довгострокові зобов’язання з фінансової оренди в сумі 24 871тис.грн. 
      Орендні угоди містять опцій продовження та дострокового розірвання. 
Підприємство орендує  нежитлові приміщення для здійснення розміщення своїх офісів та та транспортні 
засоби для використання їх у господарській діяльності . Орендні платежі включають лише постійну змінну. 
Орендодавець має право дострокового розірвання договору оренди. 
 
 
 

                                                                                                    
на 31.12.2019             

 
на 31.12.2018 

 
 

Загальна сума недисконтованих майбутніх орендних пла-
тежів у рамках оренди 

90 183 - 

в т. ч.: до одного року 5 965 - 

більш одного року 84 218 - 

  
Загальна сума дисконтованих  майбутніх орендних плате-
жів у рамках оренди 

26 166 - 

в т. ч.: до одного року 1 295 - 

більш одного року 24 871 - 

 

 
Примітка 26 Витрати на оплату праці  

  Рік, що закінчився 31 грудня 
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2019 2018 

Заробітна плата 60 557 49 910 

Витрати на соціальне страхування 13 212 10 572 

Всього 73 769 60 482 

  
 

кількість працівників 723 655 

 

 
 Примітка 27 Операції з пов’язаними особами 

 
Виногороди ключовому управлінському персоналу 

Винагороди, отримані керівним управлінським персоналом у звітному періоді становлять такі суми, що 

відображені у складі витрат на оплату праці:   

 31 грудня 2019 31 грудня 2018 
   
Заробітна плата і премії тим, кого наділено най-
вищими повноваженнями 

704 1 259 

Заробітна плата і премії управлінського персо-
налу 

1 753 1 580 

Всього 2 457 2 839 
 
 
Операції за участю  пов’язаних осіб 
Пов’язаними особами Компанії в 2019р.є: 

ті, хто наділений найвищими повноваженнями: 

• Михайлов О.М.;  

• Михайлова З.П.;  

• Ставицький І.Є. 
управлінський персонал: 

• Нестеров І.Л.; 

• Лініченко О.М.; 

• Мосійчук Т.К.; 

• Лисенко Б.Б. 
 
Пов’язаними особами Компанії в 2018р.були: 

керівний управлінський персонал: 

• Михайлов О.М.;  

• Михайлова З.П.;  

• Ставицький І.Є.; 

• Межуєва О.В.; 

• Цимбалюк В.М. 
управлінський персонал: 

• Нестеров І.Л.; 

• Лініченко О.М.; 

• Мосійчук Т.К.; 

• Ляховська О.М.; 

• Стрілко О.В. 
 
 
На 31 грудня 2019 та 31 грудня 2018 Компанія  мала пов’язані сторони: 
 
- керівництво, склад якого викладено у загальній інформації, 
- власники, склад яких викладено у примітці 14 
- компанії під спільним контролем 
 
Компанія протягом 2019 та 2018 років мало такі операції з пов’язаними сторонами: 
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Власники 

Компанії під спільним 
контролем 

Управлінський пер-
сонал 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Отримані страхові премії 15 - 61 70 
 

11 
 

17 
Виплачено страхового відшко-

дування 
26 6   

 
2 

 
69 

Ліцензійний договір 12 500 25 000 - - - - 

Купівля- продаж майна 21 500 - - - - - 

Купівля акцій 10 620 - - - - - 

Оплачено оренду   3 512 5 427   

Отримано орендні платежі   1 821 6 688   

 
Примітка 28   Інвестиційна нерухомість 
 
 
Інвестиційна нерухомість, обліковується за первісною вартістю з накопиченою амортизацією, станом на 
31.12.2019 р. 
                                                                                                                                                        (тис. грн.) 

Найменування статті Земля 
Будівлі 

Частина 
будівлі Усього 

Залишок на 1 січня 2019р.:  2 850  164 767 167 617 

Первісна вартість  2 850  189 288 192 138 

Знос    24 521 24 521 

Капітальні інвестиції на реконструкцію    0 

Амортизація    6 310 6 310 

Зміна справедливої вартості інвестиційної нерухомо-
сті 

 
  

 0 

Переведення із складу будівель та споруд  
  

1 258 1 258 

Первісна вартість   
 

1 572 1 572 

Знос   
 

314 314 

Переведення до складу необоротних активів, які утри-
муються для продажу 

 
 

54 043 54 043 

Первісна вартість   
 

66 590 66 590 

Знос   
 

12 547 12 547 

Залишок за станом на кінець дня 31 грудня 2019р. 2 850  105 672 108 522 

Первісна вартість  2 850  124 270 127 120 

Знос    18 598 18 598 

 
Згідно Облікової політики Компанія здійснює  облік інвестиційної нерухомості  за  первісною вар-

тістю  з урахуванням накопиченої амортизації та знецінення.  
 
Інвестиційна нерухомість станом на 31.12.2019р. 

Найменування основних засобів (об’єктів нерухомого 
майна) 

Площа Вартість 

Справед-
лива 

залишкова 

  Х 194 727 108 522 

Земельна ділянка, м.Київ, б. Тараса Шевченка, 27а 0,0564га 2 850 2 850 
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ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ СКЛАДЕНА ДО МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ ФІНАН-
СОВОЇ ЗВІТНОСТІ (в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
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Нежиле приміщення №35-кафе-бар (А), м.Київ, вул. 
Спаська, 5 

203,6кв.м 24 722 22 806 

Офіс, м.Київ, б. Тараса Шевченка, 27 629,2 кв.м 46 661 20 200 

Офіс, м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 8а 1 941,9кв.м 118 904 61 408 

Офіс, Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Соборна (Вар-
ганова), 2, прим. №1, №2 

91.7кв.м 1 587 1 258 

 
Інвестиційна нерухомість станом на 31.12.2018р. 

Найменування основних засобів (об’єктів нерухомого майна) Площа 

Вартість 

Справед-
лива 

залишкова 

  
Х 192 138 167 617 

Земельна ділянка, м.Київ, б. Тараса Шевченка, 27а 0,0564га 2 850               2 850  

Нежиле приміщення №35-кафе-бар (А), м.Київ, вул. Спаська, 
5 

203,6кв.м 25 738             23 664  

Офіс, м.Київ, б. Тараса Шевченка, 27 629,2 кв.м 24 240             21 008  

Офіс, м.Київ, вул. Костянтинівська, 2а 583,3кв.м 37 622             32 606  

Офіс, м.Київ, вул. Шота Руставелі, 16 690кв.м 28 968             23 657  

Офіс, м.Київ, пр-т Героїв Сталінграда, 8а 1 941,9кв.м 72 720             63 832  

 
   Компанія застосовує прямолінійний метод амортизації. Строк корисного використання встановлений 
аналогічно приміщенням, що використовуються Компанією у власній операційній діяльності в 30 років, 
ставка амортизації відповідно 3,33% в рік. До складу інвестиційної нерухомості входять  будівля та час-
тини будівель, що перебувають  у власності компанії та надаються в оренду.  
   Суми, що визнані у Звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід 
 
                                                                                                                                  

Суми доходів і витрат 2019р. 2018р. 

Дохід від оренди інвестиційної нерухомості 7 097 6 814 

Прямі операційні витрати (включаючи ремонт і обслуговування) 
від інвестиційної нерухомості, що генерує дохід від оренди 

691 1 442 

 
Примітка 29 Умовні активи та зобов’язання  
На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного зобов’язання 
або зобов’язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати у фінансових 
звітах. 

Загальні претензії 

На 31 грудня 2019  і до дати підписання фінансових звітів Страхова компанія не була залучена в судові 
розгляди, які могли б мати істотний вплив на її господарську діяльність стосовно спорів за виплатами 
страхового відшкодування, які б не були визнані у відповідному резерву збитків. Крім того,  Страхова 
компанія оскаржує у суді штрафні санкції на суму 471 тис.грн., що нараховані ГУ ДПС в згідно податко-
вого повідомлення від 11.03.2019 внаслідок несвоєчасної реєстрації зведених податкових накладних. 
Компанія вважає, що існують обгрунтовані очікування вирішення справи на користь Страхової компанії. 



ФlНАНсоВА зВlТНlсТЬ ПрАТ <УкраТнська пожежно-страхова компанiя >

ЗА PLKI що зАкlнчився 31 грудня 2019 року склАдЕнА до мlжнАродних стАндАртlв Фl-
HAHCOBOI ЗВlТНОСТl (в тис, грн., якlло не зазначено iнше)

YMoBHi зобов'язання податкового характеру

Податкова система УкраТни характеризуеться постiйними змiнами законодавчих норм, офiцiйних роз'яс-
нень i судових рiшень, часто нечiтко викладених i суперечливих, lло припускае неоднозначне тлумачен-
ня Тх податКовимИ орrанами. Правильнiсть обчислення податкiв у звiтному перiодi може бути перевiрена
на протязi трьох наступних poKiB. OcTaHHiM часом практика в YKpaTHi така, що податковi орiани займають
бiльш жорстку позицiю в частинi iнтерпретацiт i вимогдотримання податкового законодавства"

Керiвництво КомпанiТ, виходячи зi свого розумiння податкового законодавства, офiцiйних роз'яснень i

судових рiшень вважае, що податковi зобов'язання вiдображенi в адекватнiй cyMi. Проте, трактування
цих положень вiдповiдними органами може бути iншим i це може мати значний вплив на фiнансоЬу звiт-
HicTb.

Примiтка 30 ПодiТ пiсля дати балансу
Полiтична та економiчна ситуацiя в
Вплив такоТ ситуацii на фiнансовий

YKpaTHi в2020 роцi продовжуе бути вкрай непередбачуваною.
,тати дiяльностi Компанii наразi не можливо оцiнити

а

Голова Правлiння

Головний бухгалтер
ЗаmверOжено 0о вчпуску mа пiOпчсано 2В

т.к.

м.в
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