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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
ЩОДО АУДИТУ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Щумка
Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi ГlРиватного акцiонерного товариства

(СТРАХОВА KOMIIAHUI (ЛIБЕРТI> (Код е!РПОУ: 32708946, мiсцезнаходженrul: 08141,
КиiЪська обл.., Киево-Святошинський р-н, с. Святопетрiвське, вул.Зоряна,20), яка вкJIючае
Баланс (Звiт про фiнансовий стан) на 3T.l2.20\9 року, Звiт про фiнансовi результати (Звiт про
сукупний дохiд) за 2019 piK, Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2019 piK,
Звiт про власний капiтал за 2019 piK та Примiтки до фiнансовоТ звiтностi за 2019 piK, якi
вюIючають стислий викJIад важJIивих аспектiв облiковоТ полiтики.

На нашу д}мку, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображае достовiрно, в ycix
сугтевID( аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грулня 2019р., його фiнансовi результати
i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ).

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства
(СТРАХОВА KOMIIAHUI (ЛIБЕРТI>, що додаеться, вiдображае достовiрно, в ycix суттевIд(
аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 3l.|2.2019p. вiдповiдно до Закону УкраiЪи
кПро бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> i Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi.

Основа для думки
Ми провели аудит вiдповiдНо до <Мiжнародних стандартiв контролю якостi,

аудиту, огJuIду, iншого надання впевненостi та сугrутнiх послуг), виданtul20|6-2017рр.
(МСА), прийнятlлс в якостi Нацiональних стандартiв аудиry.рiшенням Аулиторськоi
палати УкраiЪfrJ\Ь 361 вiд 08.06.2018 року, для застосування до завдань, виконанtш якID(
буде здiйснюватися з 1 липня 2018 року та Методичних рекомендацiй щодо iнформацii
яка стосуеться аудиту за 2019 piK суб'ектiв господарюваннrI, нагJuIд за якими здiйсrпое
Нацкомфiнпослуг, затверджених Розпорядженням НацкомфiнпосJIуг J',lb З62 вiд
25.02.2020р.
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викJIадено в роздiлi кВiдповiдальнiсть
аудитора за аудит фiнансовоТ звiтностi>> нашого звiту.
Ми е незалежними по вiдношенню до Приватного акцiонерного товариства (СТРАХОВА
KOMIIAHUI кЛIБЕРТI> згiдно з Кодексом етики професiйнш< бухгалтерiв Ради з
Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РМСЕБ) та етичними вимогами,
застосовними в УкраiЪi до нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi, а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цID( вимог та Кодексу РМСЕБ.
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Ми вважаемо, що отриманi нами аудиторськi докази е достатнiми та приЙнятними ДJUI

використання Тх як основи для нашоi думки.

Ключовi питання ауди]ry
ключовi питанtш аудиту це питаншI, якi, на,професiйне судженлш аудитора, були значущими
пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду. Ключовi питанIrI аудиту були видiленi

нами з-помiж тих питань, iнформацiя щодо якLD( повiдомлялась тим, кого надiлено

найвищимИ повноваженнrIми, якi вимагали вiД нас значнОi увагИ пiд час виконання аулиту. Щi
питаншI розгJIядалИся в KoHTeKcTi нашого аудиту фiнансовоТ звiтностi в цiлому та при

формуваннi думки щодо Hei', пр_и rlьoMy ми не висловлюемо окремоТ думки щодо цих питань.

Мй визначили' щО описанi нижчё питанIЯ е кJIючовИми питанШIми аудиТУ, якi слiд
вiдобразити в нашому звiтi.

О цiнка аd екв аmно сmi сmр ахо в uх р ез ер BiB

Суми страхових резервiв, в тому числi сума резерву незароблених премiй, резервУ заявлених,

але невиплачених збиткiв, е суттевими для дiяльностi Товариства. Процес визначеннrI

припущень та оцiнок'залежить вiд договорiв страхування, ix складностi, обсягу або

очiкуваного результату страхових подiй та пов'язаний з рядом невизначеностей. З цiеТ

,, причини ми визначили ix як ключове питання аудиту (CTpaxoBi резерви розкритi у Примiтцi
6.9 до даноТ фiнансовоТ звiтностi).

О пu с ау d umор cbnllx пр оц е dур
. Ми проаналiзували облiкову полiтику стосовно технiчних резервiв на ii вiдповiднiсть МсФз;
. Ми провели вибiрковий перерахунок резерву незаробленшl премiй та частки перестраховика
в даному резервi та перевiрили його вiдповiднiсть облiковiй полiтицi. Також ми цровели
оцiнку розрахунку резервiв збиткiв;
. Ми оцiнили пiдходи Товариства до визначенIIJI достатностi та адекватностi технiчних

резервiв, вiдповiднiсть цих пiдходiв полiтицi Товариствао адекватнiсть застосованIЕ( оцiнок та
припущень;
. Ми перевiрили повноту розкриття iнформацiт щодо технiчних резервiв, представлених у
фiнансовiй звiтностi Товариства.

Б ез п ер ер в Hicmb D iяль но cmi
Ми звертаемо увагу на той факт, що Товариство мае чистий прибуток за 2019 р. у cyMi 1 764
тис.грн. та 78325 i 116,*5б1 тис. грн.нерозподiленого прибутку протягом poKiB, що
закiнчились 31 грулня 2019 року та 2018 року, вiдповiдно, та не мае накопиtIених збиткiв на
вказанi дати, у зв'язку з чим нами була проаналiзована здатнiсть Товариства продовжувати
свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.
У Примiтцi 2.З до даноТ фiнансовоТ звiтностi Товариство розкрило iнформацiю про факти та
обставинио якi кфiвництво Товариства брало до уваги, приймаючи рiшенrrя про застосуванIuI
принципу безперервностi дiяльностi.

Опuс ауdumорськuх процеdур :,

. Ми провели бесiду з управлiнським п9рсоналом Товариства та оцiнили пiдходи Товариства
щодо визначеншr перспектив подальшоТ дiяльностi Товариства на безперервнiй ocHoBi.
.KpiM того,ми оцiнили дотримання Товариством нормативiв, якi встановJIюються дJUI

страхових компанiй дiючим законодавством та впевнилися, що станом на 31 грудня 2019

року Товариство порушус встановлений пруленцiйний норматив платоспроможностi та

достатностi капiталу, який становить 19420 тис.грн., недостатньо активiв для покриття - 17

820 тис.грн. На протязi20|9 року та станом на 30.09.2019 року цей норматив було дотримано.
Bci iншi нормативи дотриманi. На вiдмiну вiд 2018 року, црошовий потiк Товариства з
вiд'емного змiнився на позитивний. Застосування Товариством принципу безперервноТ

, дiяльностi не е безпiдставним.
Нашу думку щодо цього питаннrt не було модифiковано.
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Iншi питацня
Аулит фiнансовоi звiтностi Товариства за piK, що закiнчився 31 ЦУдня 2018 року, був

проведений iншим аудитором, який 29 березня 2019 року висловив думку iз застереженшIм

щодо цiеТ фiнансовоТ звiтностi.

Iнформацiя, що не е фiнансовоi звiтнiстю та звiтом аудитора щодо не[
Управiiнськии персонал 1ouup"crua несе вiдповiдальнiсть за iншу iнформацiЮ. Iнша

iнформацiя на дату цього звiту аудитора скJIадаеться з рiчних звiтних даних, наданих

нацiонtпьнiй koMiciТ, що здiйснюе державне реryлювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

УкраТни, а саме:
1. Звiтнiсть страховика> за 2019р.;
2. Звiт про корпоративне управлiння за 2019 piK.

на-а думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю i ми не

робимо висловок з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеТ iншоi iнформацiТ. У зв'язку з

нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомленЕя з iншою
iнформацiею та при цьому розгляд, чи icHye суттева невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i

фiнансовою звiтнiстrо або нашими знаншIми, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша

,, iнформацiя мае вигJUIд TaKoi, що мiстить суттеве викривлоння. Якщо на ocHoBi проведеноТ
]''нам" роботи стосовно iншоi iнформацii, отриманот до дати звiry аудитора, ми доходимо

""с"о"*у, 
що icHye суттеве викривленtш та невiдповiднiсть цiеТ iншоi iнформацii, ми

зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Ми не виrIвили таких фактiв, якi б необхiдно було вкlпочити до звiry, KpiM тих, якi

розкритi у фiнансовiй звiтностi, але е доречними для користувачiв для розумiння аУДиТУ.

Товiриство плануе пiдготувати та оприлюднити Рiчну iнформацiю eMiTeHTa цiннlоl
паперiв за 2019 piK пiсля дати, на яку скJIадений цей звiт незалежного аудитора. Пiсля
отриманшI та ознайомленtя з Рiчною iнформацiею eMiTeHTa цiнних паперiв, якщо ми дiйдемо
висновку, що в ньому icHye суттеве викривленнrI, ми повiдомимо про це питаншI ДоДатКОВО

тих осiб, кого надiлено найвищими повноваженIuIми.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено наЙвищими
повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал Товариства несе вiдповiдальнiсть за скJIадання i достовiрне
подання фiнансовоТ звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього конц)оJIю,

яку керiвництво визначае потрiбною дJuI того, щоб забезпечити скпаданшI фiнанСОвОi
звiтностi, що не мiстить су_rтевшх викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

ГIри складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку iдатностi Товариства продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi,

розкриваючИ, Др це застосовано, питаннrI, що стосуються безперервностi дiяльностiо та

використовуючц)приtryщеннJ{ про безперервнiсть дiяльностi як бснови для бухгалтерСького

облiку, KpiM вигiадкiв, якщо упрdвлiнський персонал або плануе лiквiдувати товариство чи
припинити дiяльнiсть, або не мае iнших реальних альтернатив цьому.

Ti, кого надiлено найвищими повноваженнями несугь вiдповiдальнiсть за нагJIяд за

процесом фiнансового звiryвання Товариства.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi
Нашими цiлями с отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у

цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу дуjчIку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,

проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виrIвить суггеВе

викривлоння, якщо воно icHye. ВикривленнJI можуть бути результатом шахрайства абО

помилки; вони вважаються с)iтгевими, якщо окремо або в сукупностi, як обГруrrтовано

очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на

ocHoBi цiеТ фiнансовоТ звiтностi.
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ВиконуюЧи аудиТ вiдповiднО до вимоГ мсА, ми викорИстовуемО професiйне судженtUI

та дотримусмось професiйного скептицизму протягом усього завдання з аудиту.

KpiM того, ми:
. iдентифiкуемо та оцiнюемо ризики суттсвого викривлення фiнансовот звiтноотi

внаслiдок шахрйства чи помилки, розробляемо й виконуемо аудиторськi процедури у
вiдповiдь "u цi ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та

прийнятними для використання ix як основи для нашоi думки. Ризик невиJIвлення суттевого

викривлення внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки,

o.*inu*" шахрайство може вкJIючати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi

твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;
. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, Що стосуються аудиту, для

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю;

] оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових

оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiт, зроблених управлiнським персоналом;
о доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на ocHoBi

отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттсва невизначенiсть щодо
подiй або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть товариства продовжити

безперервнУ дiяльнiсть. ЯкщО ми доходимо висновку щодо iснування такоТ сутгевоТ

невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своему звiтi аулитора до вiдповiдних

розкритгiв iнформацiт у фiнансовiй звiтноотi або, якщо Taki розкриття iнформацiт е

неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських

доказах, отриманих до дати нашого звiту аулитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть
примусити Товариство припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;

. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформацiТ, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть операцiТ та пОДiТ, ЩО

покладенi в основу fi складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.
Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформаЦiЮ ПРО

запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результати, вкJIючаюЧи

буль-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виJIвленi нами пiд час аУДиту.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердЖеННЯ, ЩО

ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iм пРО Bci

стосунки й iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливаЮть На НаШУ

незалежнiсть, а також, до ц9 застосовне, щодо вiдповiдних застережних захОдiв.

З перелiку Bcix пЙтань, iнформацiя щодо яких надавалась тим, кого надiленО

найвищими повноваженнями' ми визначили Tio що маJIи найбiльше значення пiд час аудиту

фiнансовоТ звiтностi поточного перiоду, тобто Ti, якi е ключовими питаннями аУлитУ. Ми
описуемо цi питання в своему звiтi аудитора, KpiM випадкiв, якщо законодаВЧиМ ЧИ

регуляторним актом заборонено лублiчне розкриття такого, або якщо за вкрай виtшткових
обставин ми визначаемо, що таке питанIш не слiд висвiтлювати в нашому звiтi, оскiльКи
негативнi наслiдки такого висвiтлення можуть очiкувано переважити його кориСнiсть для
iHTepeciB громадськостi.

ЗВIТ BIДIOBIДIO З IНШИМИ ЗАКОНОДАВЧИМИ ТА НОРМАТИВНИМИ ВИМОГАМИ

З метою формування професiйного судженшI та висловленшI думки щодо дотриманIuI
Товариством положень законодавчих та нормативних aKTiB, ми здiйснили вiдповiднi
аудиторськi процедури та отримали достатнi докази з питань щодо:

. формування (змiни) складеного капiталу Товариства - daHi BuMoeu в цiлому
dompuMaHi;

Статутний капiтал Товариства був сплачений виключно в грошовiй формi та
розмiщений на банкiвських рахунках комерцiйних банкiв, якi е юриличними особами за

законодавством УкраТни. Розмiр статутного капiталу Товариства, що вiдображениЙ У
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фiнансовiй звiтностi, вiдповiдае даним Статуry Товариства. Змiна статутного капiта-rry у 2019

роцi не вiдбувалася.

. дОтримання Товариством обов'язкових критерiiЪ i нормативiв достатностi
капiталу та платоспроможностi, лiквiдностiо прибутковостi, якостi активiв та

ризиковостi операцiй, додержання iнших показникiв i вимогl Що обмеяqують ризики за

ьперацiями з фiнансовими активами - не вuконано нормаmuв плаmоспромоrtсносmi mа

dосmаmносmi капimаlу. IHtпi вuJйоzu в цiлому dоmрuлtанi;

Аудитор пiдтверджуе не дотриманнJI Товариством нормативу достатносп кашталу,

який визначаеться дп" Crpu"oBoT компанiТ <fIоложеншIм про обов'язковi критерiТ i нормативи

достатЕостi капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та

ризиковостi операцiЙ сц)аховика)), яке затвердхене Розпорядженш{м НацiональноТ KoMicii, що

здiйснюе д"р*а"r" реryJIювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 07 червIUI 2018р. JФ

850 в редакцiТ вiд 08.08.2019р.
станом на 31 грудня2019року Товариство порушуе встановлений пруденцшнии

норматив IIлатоспроможностi та достатностi капiталry, який станоВить 19420 ТИС.ГРН.,

недостатньо активiв дJи покриття - |7 820 тис.грн. На протязi2019року та станом на

30.09.2019 року цей норматив було дотримано. Bci iншi нормативи дотриманi.
Crpu*o"a компанiя дотримувалась нормативiв достатностi та диверсифiкованОСТi

активiв протягом звiтного року вiдповiдно до вимог, встановлоних Нацдомфiнпослуг - активи,

якими представленi резерви страховика - грошовi кошти на поточних рахунках - не бiльше
30% страХових резеРвiв, банкiВськi вклади (депозити) - не бiльше 70Yо cTpaxoBID( резервiв, та

права вимоги дО перестраховикiв - разом не бiльше 50% страхових резервiв.
Грошовi кошти на поточних рахунках та банкiвськi вклади (депозити) розмiщенi в

банкiвськшr установах з рейтингомо який вiдповiдае iнвестицiйному рiвню за нацiональнОЮ

рейтинговою шкшIою, визначеною законодавством УкраiЪи. Щанi про cTpaxoBi резерВи Та

категорiТ активiво якими вони представленiо наведенi в роздiлi б додатка 4 Звiтнlос даних
страховика за 2019 piK.

. формування, ведення облiку, достатностi та адекватностi Товариством
сформованих резервiв вiдповИно до законодавства - daHi вuмоzu в цiлолlу dоmрuлlанi;

CTpaxoBi резерви сформованi Товариством згiдно з вимогами ст.30 ЗаконУ УкРаiЪИ
<Про страхування) та Методики формуваншI резервiв за видами страхуваннJI iншими нiЖ

страхування життя, якi затвердженi Розпорядженням,Щержавноi KoMiciT що здiйснюе державне

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг УкраТни |7.Т2.2004р, Ns 3104, з урахУВанНЯМ
Розпорядження НКРРФПУ вiд 18.09.2018р. JФ 1638 кПро внесення змiн до Методики

формування страхових резервiв за видами страхування iншими нiж страхування життя), яке

заресстроване в Мiнюстi 17 жовтrul 2018 року Ns Т|69/З262Т.
Вiдповiдно до ВнутрiшньоТ полiтики з формуванrш технiчних резервiв ПрАТ к СК <ЛiбеРтi>

затвердженоТ 04.01.2019 р. Страхова компанiя формувала наступнi cTpaxoBi резерви: резерви
незароблених премiй, резерви заявлених, але не виплачених збиткiв.
Сума страхових резервiв на кiнець звiтного перiоду скJIадае 553 тис. грн., в тому числi:
. резерви незароблених премiй - 520 тис. грн.;
. резерви збиткiв, що заllвленi, a.lre не виплаченi 33 тис. грн.
На звiтну дату Компанiя зробила оцiнку адекватностi страхових зобов'язань, користуючись
поточною оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках cBoik страхових договорiв.

Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT-test) використовуються
загальноприйнятi aKTyapHi методи, методи математичного моделювання комбiнованОТ

збитковостi, методи TeopiT ймовiрностей та математичноТ статистики.
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань здiйснюсться шляхом моделювання майбутнiх
грошових потокiв за страховими контрактами. Моделюван}ш проводиться на пiдставi аналiзу

дiяльностi компанiТ за попереднi 5 poKiB з використанням загальноприЙнятих актуарних
методiв.
Методика перевiрки адекватностi страхових зобов'язань передбачае порiвняння розмiрУ
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сформованого технiчного резерву, зменшеного на розмiр вiдповiдних вiдстрочених

аквiзацiйних витрат, з поточною вартiстю майбутнiх грошових потокiв за договорами, а саме

вартiстю майбутнiх страхових виплат за договорами та витрат, пов'язаних iз виконанням

таких договорiв.
Для оцiнювЪння адекватностi резервiв збиткiв, що заявленiо Еlл9 не врегульованi,

використовуються методи математичноi статистики, зокрема перевiрки статистичних гiпотез

та там, де е достаТнiй длЯ аналiзУ обсяГ даних, aKTyapHi методИ оцiнювання резервiв збиткiв,

що базуються на аналiзi трикутникiв розвитку страхових виплат. ,Щля тих видiв cTpaxyBaHHrI,

д. р..iрu' збиткiв, що .u"un.Hi, але не вреryльованi, сформовано в нульовому розмiрi,
kopekTHicTb перевiрено шляхом перевiрки статистичних гiпотез.

Систематичних недолiкiв таlабо невiдповiдностi мсФЗ прийнятоi Компанiею методологii

формування резервiв збиткiв, що заявленi та не врегульованi та збиткiв, що виниюIи та не

заявленi, не виявлено.
В фiнансовiй звiтностi вiдображенi показники страхових резервiв, сформованих

вiдповiднО до вимоГ законодавЧих та нормативНих документiв УкраiЪи, так як Тх розмiр
перевищуе розмiр страхових резервiв, розрахованих з урахуванням вимог мсФЗ 4 <CTpaxoBi

контракти)).
Методика формуванНя (розрахУнку величИни) технiчних резервiв, якi е оцiнкою обсяry

зобов'язанЬ страховика в грошовiЙ формi для здiйснення майбутнiх виплат страхових сум i
страхового вiдшкодуваннrl, що використовуеться Страховою компанiею, вiдповiдае вимогам
правил формування, облiку та розмiщенrul страхових резервiв за видами страхуваннJI,

iншими, нiж страхуван}ш життя, затвердженими РозпорядженнrIм ,ЩержавноТ KoMiciT з

реryлювання ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи ьiд|7.|2.2004 року }ф 3104 (iз ЗмiНаМИ Та

доповненнями) та Внутрiшньою полiтикою з формування технiчнlтх резервiв ПРАТ <СК
<Лiбертi> затвердженоТ вiд 04.01.2019 р.
о !отримання Товариством встановлених фiнансових нормативiв та ЗаСТОеОВаНИХ

заходiв впливу до фiнансовоi групи, у разi входження суб'екта господарювання До TaKoi -
. ПрАт кск <лiбертil> не входить до скJIаду учасникiв фiнансових та банкiвських або

небанкiвських фiнансових груп.
о flотримання Товариством структури iнвестицiйного портфелю iз зазначенняМ

реквiзитiв eMiTeHTa, суми, ознаки фiктивностi тощо - daHi вuлrоzu в цiлому dоmрuл,tанi;

Bci кошти активiв, якi використов},ються для покриття страхових резервiв та виКонання

зобов'язань за договорами страхування, розмiщуються в найбiльш надiЙниХ Та

високолiквiдних активах: в облiгацiях MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, депозитах в державних
та мiжнародншх банках, що мають високий рейтинг фiнансовоТ надiйноотi, та в правах вимоГи

до перестраховикiв, бiльшото частиною до мiжнародних з високим рейтингом фiнансовОТ
надiйностi.

Струкryра iнвестицiйного портфелю
i

Станом на31J2291 lнвестицlинии т чином:

*- Скорuеовано на резерв очit<уванtlх креdumнtм збumкiв

В 2019 роцi Товариство придбало облiгацiТ внутрiшньоi державноТ позики Украiни,
eMiTeHToM якID( е MiHicTepcTBo фiнансiв УкраiЪи, в кiлькостi | |77 шт., номiнальною вартiстrо
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Сума
(тис.грн.)назва активy

ль
з/п

13 8б4
1 Фiнансовi iнвестицiI, що оцiнюються за справедJIивою

вартiстю через iнший сукупний дохiд (корпоративнi права)

12 030

2 Фiнансовi iнвестицii, що оцiнюються за справедливою
вартiстю через iнший сукупний дохiд (корпоративнi права),

\rгримуванi дIя продаэку

l t67
2 ,Щовгостроковi фiнансовi iнвестицii в цiннi папери ,

eMiTeHToM яких е MiHicTepcTBo фiнансiв У*рqtцц

зL24 Грошi та Тх еквiваленти
27 373Усього



Сума
(тис.грн.)

Ознаки
фiктивностi

Вид
випуску

цп
ЕдрпоуНазва eMiTeHTa

I 161овдп00013480

| |6,7Разом

1000 UДН за облiгацiю. Строк погашеннJI облiгацiй - 29.0|.2020 р., вiдсотКова СТаВКа -
17,37Оh рiчних.

CiaHoM ;цa31.12.2019 року облiгацiТ внутрiшньоТ державноТ позики УкраiЪи вiдображенi

у складi статгi <<Поточнi фiнансовi iнвестицiТ>> Фяд. t 160) Балансу (Звiту про фiнансовий стан)

в | Т67 тис.

. дотримання Товариством наявностi заборони залученпя фiнансових активiв вiд

фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо наступного ix повернення - ilaHi BlrMoZu в цiлому
dоmрuлланi;

предметом безпосередньот дiяльностi Товариства е лише страхування,

перестрахуванЕя i фiнансова дiяльнiсть, повlязана з формуванням, розмiщенням cTpaxoBID(

p.i"p"iu та ix управлiнням. Товариство в ходi веденюI господарськоТ дiяльностi не

iдiйснювало залученюI фiнансових активiв вiд фiзичних осiб iз зобов'язанням щодо

. дотримання Товариством вимог допустимостi сумiщення окремих гоСПОДаРСЬКИХ

операцiй, на провадження яких Товаршство отримало лiцензiю - daHi вuмо?u в цiлому
0ompuMaHi;

Товариство дотримувалося обмежень щодо суlчлiщення провадЖення вИДiВ

господарськоТ дiяльностi, здiйсrпоючи лише послуги у сферi страхуванЕя у вiдповiдностi до
отриманих лiцензiй.
. нддання Товариством фiнансових поспуг на пiдставi договору у вiдповiдпостi До
законодавства та внутрiшнiх шравил надання фiнансових послуг Товариством - daHi

вul/rоzu в цiлому domptLMaHi;
Товариство надавало фiнансовi послуги на пiдставi договору, який вiдповiДае вимогам

cTaTTi б Закону УкраТни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуD), статей 11 i 18 Закону УкраiЪи <Про захист прав споживачiв>>, статей 4,9, 1б, 18

Закону Украiни <Про cTpaxyBaHIuD та з ypaxyBaHIuIM положень внутрiшнiх правил наДанШI

фiнансових посJryг.

. розмiщення iнфорЙацii Товариством на власному веб-сайтi (веб-сторiнцi) та
забезпечення iT акryальностi - dанi вuмоzu в цiлому dоmрuманi;

Товариство мае та пiдтримуе в робочому cTaHi веб сайт. Товариство в поряДКУ,

передбаченому JaKoHoM УкраiЪи (Про доступ до публiчноТ iнформацiТ>>, надавало ДОСТУП ДО

iнформацiт щодФ своет дiяльностi, Також Товариство розмiшlувало iнформацiю, визначену у
статгях |2 i Т2ilЗакону Укра!Ъи <Про фiнансовi послуги та доржавне реryлювання ринкiв
фiнансових послуг) на власному ве6-сайтi (,rryww.sk-liberty.com.ua), веб-СТОРiНЦi

(www.liberti.palua) та забезпечувало tt акryальнiсть.

о прийняття рiшень Товариством у разi конфлiкry iHTepeciB - проmя2ом 2019 poty
конфлiкmу iHmepeciB не вidбувалось.

Товариство дотримуеться вимог ст.10 Закону УкраiЪи <Про фiнансовi послУги Та

державне реryлювання ринкiв фiнансовlтх посJtуг) Ng 2б64-III вiд 12 липня 2001Р.;

о дотримання Товариством вiдповiдностi примiщень, у яких здiйснюстьСя
обслуговування клiентiв (споживачiв), досryпностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп населення вiдповЦно до державних будiвельних норм, правил i
стандартiвл Що документально пiдтверлжусться фахiвцем з питань технiчного

8



обстеженпя будiвель та споруд, який мае квалiфiкацiйний сертифiкат - daHi Btлltozu в

цiлому dоmрuманi;

товариство здiйснюе обслуговування клiентiв у примiщеннi за адресою проспект

Броварськйй, 3|-зз, м. КиiЪ, УкраЪа, 02192, яке вiдповiдае вимогам РН B.2.2,1'l.2006

оЪулr"*" i споруди. ,Щоступнiсть будинкiв i спорул для мало мобiльншr цруп населеншD), що

доýr"rпrчльно пiдтверджено експертом тоВ <Науково-технiчний центР <Будiвельна

.n .r"pr".u> ЕкспертнЙй висновок Ns t42-л вiд 07.02.18 р. Ярмоленко Миколою

Григфови"ем, свiдоцтво Jф 991 вiд 09.06.2006 року про присвоеннJI квалiфiкацiТ експерта,

видане MiHicTepcTBoM юстицiТ УкраiЪи.

. внесення Товариством iнформацii про Bci cBoi вiдокремленi €ЩР юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань та до ,щержавного реестрy

фirrчrr"оr"* ycru,ro. вiдповiдно до вимог, установлених законодавством - daHi BllMozu в

цiлому dоmрuл,tанi
Станом на3Т.|2.2019р. Товариство не мае окремих територlальних вlдцlлень.

. дотримання Товариством внутрiшнього контролю та внутрiшнього аудиту - daHi

вuлlоzu в цiлому domptlMaHi|
страхова компанiя дотримуеться вимог чинного законодавства Укратни, нормативно-

правових aKTiB Нацiональнот KoMiciT, що здiйснюе державне реryлюванrrя у сферi ринкiв

фlнансових послуг стосовно особливостi органiзацiТ та проведеннJI внутрiшнього аудиту

(контролю).
система внутрiшнього аудиту Товариства функцiонуе вiдповiдно до Положення про

Слу,кбУ внутрiшнЬого аудитУ ПАТ кСК кЛiбертi>, затвердженого Головою загальних зборiв

акцiонерiв Товариства вiд 06.05.2014 р. та ПосадовоТ iнструкцiТ Внутрiшнього аудитора

затвердженоТ Головою загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.05.2014 року.
система внутрiшнього контролю Страховоi компанiт е адекватною та спрямована на

упередження, виявлення i виправлення суттевих помилок, забезпечення захисту i збереження

активiв, повноти i точностi облiковоТ документацii.
також Товариство мае дiючу Стратегiю управлiння ризиками, затверджену рlшен}ulм
Загальних збЬрiв акцiонерiв вiд 07.04.2014 року, яка спрямована на забезпечення ефективностi

дiяльностi, органiзацiю i координування дiй, спрямованих на забезпечення cxopoHHocTi

активiв, ,rереъiрку надiйностi облiковот iнформацiт, пiдвищення ефективностi облiкових

операцiй.
. наявностi у Товариства облiковоi та ресструючоi системи (програмне
забезпечення та спецiальне технiчне обладнання), якi передбачають ведення облiку
операцiй з надання фiнансових послуг споживачам та подання звiтностi до
IIацкомфiнпослуг - daHi вlLмоzu в цiлому dоmрuманi;

товариство мае В наявностi комп'ютерну TexHiky, яка дае змогу забезпечити веденrul

облiку та реестрацiю операцiй з надання фiнансових послуг та виконаннJI вимог щодо подання

до Нацкомфiнпослуг iнформачii, встановленоТ законодавством, та засоби зв'язку (телефон,

IHTepHeT, електронну пошту),
о !отримання законодавства щодо готiвкових розрахункiв

Товариство у 20Т9 роцi не здiйснювало готiвкових розрахункiв.
. дотримання законодавства щодо зберiгання документiв та наявностi неОбХiДНПХ

засобiВ безпекИ (зокрема сейфИ для зберiГання гроШових кошТiв, охоронну сигналiзацiю
таlабо вiдповiдну охорону) - данi вимоги в цiлому дотриманi;

Товариство мае в наявностi сейф для зберiгання грошових коштiв i документiв.
Примiщення Товариства за адресою: м. КиТво Проспект Броварський, 3|-З3, ОбЛаДнаНе

системою централiзованоТ охорони майна з реаryваннJIм наряду полiцii.
о РОзкриття iнформацii щодо порядку формування складеного капiталу (iсторiя

походження коштiв) - daHi BLtJvIozu в цiлолlу dоmршманi;
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Статутний капiтал Товариства згiдно Стаryту становить 10 000 000,00 грн. (Щесять

мiльйонiв грн. 00 коп.), який подiлено на 10 000 (,Щесять тисяч ) штук простих iменних акцiЙ

номiнальною вартiстю 1 000 (одна тисяча гривень 00 копiйок) кожна. Свiдоцтво НКЦПФР
про ресстрацiю випуску акцiй Ng б95l1/l0 вiд 25.08.2010р.

Дкцiонерами ПрАТ <СК кЛiбертi>, tцо мч}ють icToTHy участь у капiта.пi Компанii
(10 i бiльше вiдсоткiв статутного (складеного) капiталу Компанii) с фiзичнi ОСОбИ:

1. Глубокова Наталiя Анатолiiвна, код IПН 267'7З15841, вул. Микiльсько-
Ботанiчна, |5l],7,14, м. КиiЪ,01033, володiе 1250 акцiй (шт.) загальною номiнальною
вартiстю 125О 000,00 грн., що становить Т2,5 Уо статутного капiта;lУ КОмПаНii.

2. Кац Олександр Наумович, код IПН 2301001450, вул. Володимирська,2011-Б, 5,

м.Киiв, 01001, володiе 5000 акцiй (шт.) загальною номiнальною вартiстю 5 000 000,00

грн., що стаIIовить 50,0Оlо статутного капiталу КомпанiТ.
3. Стешенко Вячеслав Олександрович, код IПН 2550513618, вул.Щербакова, 51-В,

23, м.КиiЪ, 04111, володiс 1250 акцiй (шт.) загальною номiнальною вартiстю 1 250 000,00
грн., що становить 1,2,5 Уо статутного капiталу Компанii.

4. Чернявський Iгор Свгенович, код IПН 25348Т1796, вул. Толбухiна,5,,З, м.КиiЪ,
03190, володiе 2500 акцiй (шт.) загальною номiнальною вартiстю 2 500 000,00 грн., Що

становить 25,0Уо статутного капiталу КомпанiТ.

Розмiр заявленого статутного капiталу та сума сплаченого капiталу пiдтверлжуються

даними бухгалтерського облiку та даними рядкiв 1400 та 1425 ф.1 фiнансовоТ звiтностi
Товариства.
. розкриття джерела походження складових частин власного капiталу (капiтал у
дооцiнках, внески до додаткового капiталу) - daHi вuмоzu в цiлому dompus,,taHi;

У фiнансовiй звiтностi за 2019 р було вiдображено iншi змiни у власному капiталi, а саме:

зменшенtя нерозподiленого прибутку на суму 38236 тис.грн. за рахунок виплати
власникам дивiдендiв;
збiльшення додаткового капiталу на суму 3 047 тис.грн. за рахунок дооцiнки активiв.

Вiдповiдно до звiтностi та даних аналiтичного облiку власний капiтал Товариства станом на

3 1. 12.20 1 9р. представлений наступним чином:

Зареестрований капiтал ;--,:з,|

Резервний капiтал в т.ч.:
вiльнi резерви
Додатковий капiтал
Нерозподiле ний iтрибуто к
Bcbozo :

10 000 тис. грн.
1 19 530 тис. грн
l 10 000 тис. грн.
3 047 тис. грн.
78325 тис. грн.

210 902 mас. zpш.

. розкриття iнформацii з урахуванням вимоги Мiжнародних стандартiв
фiнансовоi звiтностi вiдносно методiв оцiнки справедливоi BapTocTi активiв фiнансових
компанiй - daHi BlLч,tozu в цiлому dоmрuлtанi, меmоduка розроблена mа засmосовуеmься.

Товариство застосовуе методи оцiнки BapTocTi, якi вiдповiдають обставинам та дJuI

яких е достатньо даних, щоб оцiнити справедливу BapTicTb, максимiзуючи використаннrI

доречних вiдкритих вхiдних даних та мiнiмiзуючи використання закритих вхiдних даних.

Товариство для оцiнки BapTocTi застосовуе TaKi методи як:

о ринковий пiдхiд, який базуеться на використаннi цiни та iншоТ доречноТ
iнформацii, що генеруеться операцiями ринку з iдентичними або зiотавними (тобто

подiбними) активамио зобов'язанIшми або групою активiв та зобов'язань;
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. виц)атний пiдхiд, який вiдображае ср{у, яка потрiбна була б зараз, щоб
замiнити експJryатацiйну потужнiсть активу;

о дохiдний пiдхiд, який перетворюе майбутнi суми (наприклад, грошовi потОКИ

або доходи та витрати) в од}rу поточну (тобто дисконтовану) величину.

З метою пiдвищення узгодженостi та зiставностi оцiнок справедливоТ BapTocTi та

пов'язаного з ними розкриття iнформацii', Товариством передбачено iерархiю справедливоТ

BapTocTi, у якiй передбачено три рiвня вхiдних даних дJUI методiв оцiнки BapTocTi, що
використовуються для оцiнки справедливоТ BapTocTi:

справедлива BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань визначаеться наступним чином:

(а) Фiнансовi iнструменти, включенi в PiBeHb 1

Справедлива BapTicTb фiнансових iнструплентiв, що торгуються на активних ринКаХ,
визначаетьбI на ocHoBi ринковшх котирувань на момент закриття торгiв на найближчу до
закриття звiтноТ даry.

(б) Фiнансовi iнструменти, вкJIюченi в PiBeHb 2
,, Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB, що яе торryються на активнID( ринках,

визначаеться у вiдповiдностi з рiзними методами оцiнки, головним чином заснованими на

ринковому чи дохiдному пiдходi, зокрема за допомогою методу оцiнки приведеноТ BapTocTi

грошових потокiв. Данi методи оцiнки максимально використовують спостережуванi ринковi
цiни, у разi ix доступностi, i в найменшiй Mipi покладаються на допущеннJц xapaкTepHi для
Товариства. У разi якщо Bci icToTHi вихiднi данi для оцiнки фiнансового iHcTppleнTy за

справедливою вартiстю заснованi на спостережуванID( ринковш( цiнах, такий iнстрУпlент

включаеться в PiBeHb 2.

(в) Фiнансовi iнструменти, включенi в PiBeHb 3

У випадку якщо одна або кiлька суггевих вихiдних даних, використовуванID( в моделi для
оцiнки справедливоТ BapTocTi iHcTpyMeHTa, не заснованi на спостережуваних ринковID( цiнах,
такий iHcTppleHT включаеться в PiBeHb 3.

На балансi Компанii е дебiторська заборгованiсть за договораlrли безпроце}IтIIоT поворотfiоi

фiнаrrсовоi допомоги. Згiдно з умовою даних договорiв допомога буде повернУТа 3а

першою вимогою надавачfiдопомоги протягом 180 днiв.

Об'екти основних засобiв, пiсля первiсного визнаншI активом, облiковуються та

вiдображаються р звiтностi за собiвартiстю за MiHycoM накопиченоТ амортизацiТ i накопи.Iених
збиткiв вiд зменфення корисностi..
Нематерiальнi активи оцiнюються пiсля ik первiсного визнаншI за собiвартiстю 3

вирахуваннJIм будь-якшr накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Товариство розподiляе своТ фiнансовi активи за наступними категорiями:

- активи, що оцirпоються за справедливою вартiстю через прибуток або збиток;
- позики та дебiторська заборгованiсть;
- активи, утриманi до погашення;
- активи, досryпнi для продажу.

Пiд час первiсного визнаншl фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя
оцirшое його за справедливою вартiстю пJIюс витрати на операцiю, якi прямо вiдносяться до

фiнансового активу.
Позики та дебiторська заборгованiсть, . утримуванi до погашенюI, облiковуються за

амортизованою собiвартiстю з використаншIм методу ефективноТ процентноТ ставки.

, 
Щоступнi для продажу фiнансовi активи, якi оцirпоються за справедливою через прибугок або

збиток, облiковугься за справедливою вартiспо.
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Змiни в справедливiй BapTocTi фiнансових активiв, доступних для продn)ку,

вiдображаюr"." у складi iншого сукупного доходу. Коли фiнансовi активи, доступнi для

продажу, продаютьс я або знецiнюються, накопиченi коректрання справедливоi BapTocTi

визнанi у складi iншого сукупного доходу, визнаються у прибутку чи збитку. Приброк
або збиток вiд фiнансового активу, наJIвного дJUI продажу, визначаються безпосередньо у
власному капiталi до моменту припинення визнання цього активу, коли кумулятивний

прибуток або збиток, що ранiше був визнаний у власному капiталi, визнаеться у звiтi про

фiнансовi результати.

позики та дебiторська забOргованiсть пiсля первiсного визнаннJI оцiнюються за

амортизованою собiвартiстю з застосуваннrIм методу ефективного вiдсотка.

метод нарахування амортизацii дисконту або премii, за яким с}му амортизацii визначають

як рiзницю мiж доходом за фiксованою ставкою вiдсотка i добутком ефективноi ставки на

амортизовану BapTicTb на початок перiоду, за який нараховують вiдсоток. Компанiя не

може застосувати метод ефективного вiдсотка для визначеЕня BapTocTi дебiторськоТ
заборгованостi по договораN{ безвiдсотковоТ поворотноi фiнансовоi допомоги, так як

вiдповiдно до умов договору TepMiH повернення допомоги почина€ться з моменту

пред'явлеНня письмОвоi вимоги Компанii, а отже, не можJIиво точно визначити строк дii
договору. Тому дебiторська заборгованiсть по договорЕIм безвiдсотковоi поворотноi

фiнансовоТ допомоги вiдображаеться в ба;lансi за справедливою вартiстю.
При об'активному свiдченнi того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi дебiторськоТ
заборгованостi, суму збитку оцiнюють як рiзницю мiж балансовою вартiстю активу та
теперiшньою вартiстю попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiво дисконтованих за

первiсною ефективною ставкою вiдсотка фiнансового активу (тобто ефективною ставкою
вiдсотка, обчисленою при первiсному визнаннi).
Балансова BapTicTb активУ зменшуетЬся прямО або застоСовуючи рахунок резервiв. Сума
збитку визнаеться у прибутку чи збитку.

о до.tримання Товариством обов'язкових критерiТв i нормативiв достатноСтi
капiталу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та

ризиковостi операцiй (включаючи розкриття iнформацii про кожний з активiв, щодо
спрч*едл"воi7баланСовоi BapTocTi якиХ аудитоР не змiГ отримати достатнi аудиторськi

докази (не змiг пiдтвердити BapTicTb, за якою акти визнаний у балансi страховика)
таlабо отримав достатнi аудиторськi докази i дiйшов висновку про викривлення
справедливоi7балансовоТ BapTocTi таких активiв не вuконан нормаmuВ

шlаmоспромоэtсносmi mа dосmаmносmi капimалу. IHuli вuмоzu в цiлому dоmръuпlанi;
. Фактичний запас платоспроможностi страховика визначаеться вирахуванням iз

BapTocTi майна (загальнот суми активiв) страховика суми нематерiальних активiв i загальнот

суми зобов'язанр, у тому числi страхових фядок балансу 1300 - рядок балансУ 1000 - СУМа

рядкiв балансу.,1.595, 1695, 1700, 1800) (для розрахунку використовуються вiдповiднi
показники на кlнець звlтного перiоду). Станом на 3|.|2.20|9р. фактичний ЗапаС

платоспроможностi скJIадае 210 543 тис. грн.
. Нормативний запас платоспроможностi на звiтну дату, розрахований Шляхом

множення суми страхових премiй, що надiйшли за попереднi 12 мiсяцiв, за винятком сУМ, ЩО

належать перестрахувальникам, на 0,18 та складас - 66913 тис. грн.
. Перевищення фактичного запасу платоспроможностi над нормативним становить

209 873,7 тис. грн.
r Фактичний запас платоспроможностi складае 210 543 тис. грн. або 7968 тис. €ВРО,

що вiдповiдае мiнiмальному розмiру статутного капiталу, вiдповiдно до вимог cTaTTi 30

Закону УкраiЪи кПро страхування> JrlЪ 85/96-ВР вiд 07.03.1996 року та пУнктУ 2.4.

Лiцензiйних умов провадження страховоТ дiяльностi, затверджених розпорядженrшМ
Щержфiнпослуг вiд 28 серпня 2003 року J\b 40 (з внесеними змiнами), який передбачено У

розмiрi 1 млн. СВРО, або 26 422 000 грн. станом на 3 1 . 12.201 9р.
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сума прийнятних активiв - сукупна BapTicTb у нацiона-тrьнiй валютi активiв

стрtlховик а, якавизначаеться за ба;rансовою вартiстю тilких:

Назва активу Тис. грrr. Баланс
(рядок)

маино 1010 i 1015

1060

залишки коштiв 1065

Iнвестицii в eKoHoMiKy УкраiЪи за напрямами, визЕаченими

кабiнетом у
Непрострочена дебiторська за укJIаденими

за

55,3 10з0

||25

непрострочена дебiторська заборгованiсть за укJIаденими
договорамИ cTpaxyBaнIlll з видiв страхування, не зазначених у
пiдпунктах 16 та 17 ,ЩолаткУ 4 до ПояснювальноТ записки

1|25

непрострочена дебiторська заборгованiсть за укJIаденими
договорами перестрахуваннlI з нерезидентами, iз зазначенням

||25

Непрострочена дебiторська заборгованiсть за укладеними
договорами перестрахуваннrI, не зtвначеними у пiдгryнктах |7,20

4 до ПояснювальноТ записки

|125

,Щебiторська заборгованiсть за нарахованими вiдсотками за

банкiвськими вкJIадами (депозитами), цiнними паперами,

емlтентом яких е

t 140

Щiннi папери, що емiтуються державою
MiH ic mер с mв о ф iH ан с i в Укр aiHu, о б лi z ац iя в ну mр iu,tH ix d е р эю aBHux

позuк UA|000203244

t 167,2 1 160

Поточнi фiшансовi iнвестицii
банкiвськi вкладп (депозити)
зберiгання (ЕСКРОУ)

та рахунки умовпого

1 160

та lx еквlваIенти 311,8 1 165

вимоги бб,5 1 180

m-ч. do
Усього: 1 б00,8

УСЬоГо на
кiнець звiтного
перiолу

КатегорiТ активЬ, визначенi ст. З l Закону Украiни
TIpo страхування':

.l 

-

8б9,8УСЬоГо:
1б5,81) грошовi кошти на поточних рахунках

у тому числi 1.1) в iноземнiй ва-тшотi

140,02) банкiвськi вклади (депозити)

у тому числi 2.1) в iноземнiй валютi

55оз3) iнвестицii в eKoHoMiKy Украiни
442,2

4) цiннi пацери, що емiтуються державою

бб,55) права вимоги до перестраховикiв

у тому числi 9.1) до перест:}ховикЬ - нерезидентЬ

активЕlми: тис.

Страхова компанiя дотримувалась нормативiв достатностi та диверсифiкованостi
активiв протягом звiтного року вiдповiдно до вимог, встановленшх Нацкомфiнпослуг - активи,

якими представленi резерви страховика - грошовi кошти на поточних рахунках - не бiльше
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30% страхових резервiв, банкiвськi вклади (депозити) - не бiльше 70Yо страхових реЗеРВiВ, Та

права вимоги до перестраховикiв - разом не бiльше 50% страхових реЗеРВiВ.
Грошовi кошти на поточних рахунках та банкiвськi вкJIади (депозити) розмiщенi в

банкiвських установах з рейтингомо який вiдповiдае iнвестицiйному рiвню за нацiональноЮ

рейтинговОю шкаJIоЮ, визначеною законодавством Украiни. Щанi про cTpaxoBi резерви та

категорiт активiв, якими вони представленi,'наведенi в роздiлi б додатка 4 Звiтних даних
страховика за 2019 piK.

Розмiр технiчних резервiв Товариства облiковуеться, вiдповiдно чинIIОГО

законодавства i становить на звiтну дату :

Розмiр технiчних резервiв на звiтну дату Сума
Величина сформованих страхових резервiв на
кiнець звiтного перiоду, iз них:

552,8

у тому числi резерв
незароблених премiй

520,2

у тому числi резерви iHIпi, нiж резерви
незароблених премiй

32,6

резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 32,6

резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi

резерв коливань збитковостi 0

резерви катастроф 0

резерви iз страхування життя 0

0

о розкриття iнформацii щодо вЦповiдностi полiтики перестрахування, в т.ч.
прийняття ризикiв у перестрахування лише з тих видiв добровiльного i обов'язкового
страхування, на здiйснення яких отримана лiцензiя, та укладення договорiв
перестрахування iз страховиками (перестраховиками) нерезидентами у вiдповiдностi До

Порядку та вимог щодо здiйснення перестрахування у страховика (перестраховика)
нерезидента, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 04.02.2004 Л} 124

- daHi BllJytozu в цiлому dоmрuманi;

Товариство приймало ризики в перестрахуваннrI лише з тих видiв добровiльного i
обов'язкового страхування, на здiйснення яких воно отримало лiцензiю.

. розкриття iнформацii щодо здiйснення обов'язкового страхування виключно За

умови дотримання визначених законодавством порядкiв i правил прОвеДеННЯ

обов'язкового страхування - daHi вuллоzu в цiлому dоmрlшанi;
При здiйсненi обов'язкового страхування Товариство дотримувалося визначених

законодавством порядкiв та правил його проведеннJI або методик актуарних розрахункiв.

У Товариства вiдсутня лiцензiя на страхування жит,гя;о

о розкритгя iнформацiТ щодо належного та повного формування та облiку резерву
заявлених, але не виплачених збиткiв (для страховика, який здiйснюе види страхування iншi,
нiж страхування житгя) або резерву належних виплат страхових сум (для страховика, який
здiйснюс cTpaxyBaHHrI життя) - daHi вuмо?u в цiлолtу dоmрuманi;

Товариство здiйснюючи види страхуваннJI, iншi, нiж страхування життя, формус i веде

облiк такого технiчного резерву, як резерв заявлених, аJIе не виплачених збиткiв.
Перевiрка достатностi сформованого страхового резерву станом на 3I.I2.20l9p., проведена
зовнiшнiм aKTyapieM ПрАТ KBCECBIT> Бабко В.Л. (Diploma in Actuarial Calculations
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23.0g.L997 р. Institute Actuaries Faculty Actuaries), за результатами якоТ пiдтверджено

адекватнiсть зобовuязань.

Судовi розгляди
1. Нацiональною комiсiею, що здiйснюе державне регулюванЕя у сферi ринкiв фiнансових
послуг проведеЕо rrepeBipky звiтних даних Приватного акцiонерного товариства

<Страхова компанiя кЛIБЕРТI> за 2016 piK, про що складено Акт про правопорушення Nч

65Зl|З3|16 вiд 10.04.2017 року.
27.04.2о17 року Розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг (далi - Нацкомфiнпослуг) Ns 1360 до

Пр"uur"о.о акцiонерного товариства <<Страхова компанiя кЛIБЕРТI>) застосованi заходи

urro"uy у виглялi зобов'язання усунеЕня порушень законодавства про фiнансовi послуги.
Також, зztзЕаченим Розпорядженням зобов'язано повiдомити Нацкомфiнпослуг про

усунення порушенЕя з наданням пiдтверджуючих документiв у TepMiH вкJIючно до
01.09.2017 року.
не погоджуючись iз , зазначеним Розпорядженням, Приватне акцiонерне товариство

кСтрахова компанiя кЛIБЕРТI> звернулось до Окружного адмiнiстративного сулу MicTa

Киева iз адмiнiстративIlим позовом про визнання протиправним та скасування
Розпорядження Нацкомфiнпослlт },lЪ 1 3 60 вiд 21 .04.20 1 7 р.
Ддмiнiстративний позов tIодано до суду 21.08.2017р., справу передано на роЗгляД СУДДl

Келеберла B.I. та призначено до судового розгляду на 16.11.2017 р.
В судове засiдання, призначене на 16.||.201r'7 р., представник НацкомфiнпоСлуГ не

з'явився, заявив клоIIотання про вiдкладення розгляду справи з огJIяду на необхiднiсть
Еадання додаткових доказiв, у зв'язку з чим судове засiдання не вiдбулось. При цьОМУ

рiшення про вiдмову в задоволешнi позовних вимог судом Ее прийнято. СпРава
826l|0462lI7.
22.12.2018p. ухвалою КиiЪського окружного адмiнiстративного суду по справi
826l110462lI'7 задоволено адмiнiстративний позов про визнання протиправним та

скасування Розпорядження Нацкомфiнпослуг N9 1360 вiд 27.04.20|"| р. Рiшення СУДУ

набирас законноi сили пiсля закiнчення строку подання апеляцiйноТ скарги BciMa

уIасниками справи.
15.02.2019р. Шостим апеляцiйним адмiнiстративним судом вiдкрите апеляцiЙне

провадження за апеляцiйною скаргою Нацiона-llьноi комiсii, що здiснюс держаВне

регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг на рiшення Окружного адмiнiсТративногО
суду MicTa Кисва вiд 22 грулня 2018 року у справi за адмiнiстративним поЗОВОМ

Приватного акцiонерного товариства <CpaxoBoi компанii кЛiбертi> до Нацiональноi
KoMicii, що здiснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про Визнання
протигIравними_та скасування розпорядження вiд27 квiтня 2017 рокУ Jф t360.
2З.04.20|9 р. постановою Шоiтого апеляцiйного адмiнiстративного суду по справi
826110462117 апеляцiйна скарга Нацiональноi KoMicii, що здiснюе державне регулювання у
сферi ринкiв фiнансових послуг на рiшення Окружного адмiнiстративного суду MicTa
Киева вiд 22 грудня 2018 року у справi за адмiнiстративним позовом Приватного
акцiонерного товариства кСраховоi компанiТ кЛiбертi> до Нацiональноi KoMicii, Що

здiснюс державне рогулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг про визнання
протиправними та скасування розrrорядження вiд2'7 квiтня 2017 року Ns 1360 залишшти
без задоволення. Рiшення Окружного адмiнiстративного суду MicTa Киева вiд 05

листопада 2018 року - заJIишити без змiн.
Рiшенням вiд 13.06.2019р. ]ф420/80/1З-2lТ4lЗС Нацiона.пьноi KoMicii, що здiйснюе

державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, прийнято рiшення закрити

справу IIро порушення законв та lнших нормативно-правових ,IкTIB, що регулюютЬ
дiяльнiсть з Еадання фiнансових посл}.г ПрАТ кСтрахова компанiя кЛiбертi> у зв'язкУ з
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тим, що Ее доведено факт вчинення особою порушення законодавства про фiнансовi
послуги, викJIаденого в Розпорядженнi Нацкомфiнпослуг Ns 1 3 60 вiд 2'l .04.20 1 7 року.
2. Компанiя е вiдповiдачем у справi Ns8l0i9/18 Окружного адмiнiстративного суду MicTa

Кисва за позовом Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне регулювання У СфеРi РИНКiВ

фiнансових до послуг щодо стягнення штрафноi санкцii в розмiрi 1700,00 грн. (ПостаIIова

Нацiональноi KoMicii, Що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг N9 1170/1779l]j-зl|4/П вiд 05.10.2017р. про застосування штрафноi санкцii за

правопорушення, вчиненi на ринках фiнансових послуг на суму 1700,00 грн. За не

u"*o"u""" РозпорядЖення Нацкомфiнпослуг JФ 1360 вtд27.04.2017 р.).
УхвалоЮ Киiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 31.01.2018р. у справi Nч

810/9/18 задоволено клопотання ПрАт кСтрахова компанiя кЛIБЕРТI>, заJIвлене в

порядку cTaTTi 236 кАС Украiни та провадження у справi за позовом НацiональноТ KoMicii,

що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг до Приватного

акцiонернО.о ,о"ар""тва кСтрахова компанiя кЛIБЕРТI> про стягнення штрафу в розмiрi
1700,00 грн. зупинене до набрання законноТ сили судовим рiшенням у справi

826l|0462l]l7.
Ухвалою Киiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 24.06.20t9p. СПРаВУ NЭ

810/9/18 поновлено та призшачене засiдання на 16.07.2019р.

т6.07.2019р. КиТвський окружний адмiнiстративний суд у справi }ф 810/9/18, розгJUIнрши
у вiдкритому судоВому засiданнi за правилаNIи спрощеЕого позовного провадження

адмiнiстративну сtrраву за позовом Нацiональноi koMicii, що здiйснюе державне

регулювання у сферi ринкiв фiнансових посJryг до Приватного акцiонерного товариства

кСтрахова компанiя <ЛiбертЬ> про стягнення коштiв у розмiрi 1700.00 грн, пРийНЯВ

рiшення - у задоволеннi позову вiдмовити.
Компанiя виступас вiдповiдачем по Справi S10/163S/18 Окружного адмiнiстративнОГО

Суду MicTa Киева за позовоМ Нацкомфiнпослуг до щодо стягЕення штрафноi санкцii в

розмiрi З 400,00 грн. (невиконання ПрАТ кСтрахова компанiя кЛiбертi> Постанови
Нацкомфiнпослlт Jrlb |25Оl202ЗllЗ-2ll4lП вiд 01.12.2017р. про застосування штрафноТ

санкцii за trравопорушення, вчиненi на ринках фiнансових послуг на суму 3 400,00 Грн. За

не виконання Розпорядження Нацкомфiнпослуг Ns 1360 вtд2'1.04.2017 р.).
Ухвалою Киiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 01.06.2018р. У Справi NЧ

810/9/18 прийнято рiшення у задоволеннi адмiнiстративного позову.
Ухвалою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 14.11.2018р апеляцiйНе

провадження у cпpaBi за адмiнiстративним позовоМ Приватного акцiонерного товариства

кСтрахова компанiя <Лiбертi> на рiшення КиiЪського окружного адмiнiстративного сУДУ

вiд 01 червня 2018 року прийнято рiшення зупинити до набрання законноi сили судовим

рiшенням у справi Ns826/10462117.
Постановою Шостого апеляцiйного адмiнiстративного суду вiд 21.06.2019р. прийняТО

наступне рiшення: Рiшення Киiвського окружного адмiнiстративного суду вiд 01 черВня

2018 року - скасувати та прийняти постанову, якою у задоволеннi позовним вимог
НацiонаrrьноТ KoMicii, що здiйснюе державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових
послуг вiдмовити.

ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗДКОНОДДВЧИХ I НОРМДТИВНИХ ДКТIВ

Iнша iнформацiя яка вимага€ться частиною 4 cTaTTi 14 Закону Украiни <dlpo

аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльпiсть>>
На виконаннJI вимог частини 4 статгi 14 Закону УкраТни <Про аудит фiнансовоТ

звiтностi та аудиторську дiяльнiсть> вiд 2Т.Т2.2017р. Nэ 2258-уш, ми наводимо в нашому
звiтi незалежного аудитора наступну iнформацiю, яка вимагаеться на додаток до вимог

Мiжнародних стандартiв аулиту:
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Прuзначення i mрuвалiсmь ауdumорськоzо завdання
. Нас булЬ призначено аудитором для виконання обов'язкового аудиту фiнансовоТ

звiтностi ПриватноГо акцiонерного товариства кСТРАХОвА комПАнIЯ <Лiбертi> за piK, rцо

закiнчивсЯЪ1 .рулО 2019 рокУ Позачерговими загальними зборами акцiонерiв (протокол вiд

20.01.2020 рок9. Загальна тривалiсть виконаннJI нами аудиторського завданrя з обов'язкового

аудиту фiнЪнсовоТ звiтностi Товариства без перерв 1 piK, у вiдповiдностi до Закону УкраiЪи

кПро бухгалтерськиЙ облiК та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> - 1 piK

Наdання не ауdumорськtм послуz mа незалеilаllсmь
. ПП кАФ (АУД4Т-ОптIм> не надавало Товариству iнших посJIуг, забороненlоl

вiдповiдно до вимог cTaTTi б Закону УкраТни <Про аулит фiнансовоi звiтностi та аудиторську

дiяльнiсть>> вiд2Т.|2.2017 Ns 2258_vш протягом 2019 року та у перiод з 1 сiчня 2020 року ло

дати пiдписанtя цього звiry незалежного аудитора.

. ПП (АФ (АУдит_опТIМ> е незалежним по вiдношенню до Товариства згiдно з

кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з мiжнародних стандартiв етики дJuI

бухгалтерiв (Кодекс рмсЕБ) та етичними вимогами,, застосовними в YKpaTHi до нашого

аудиту фiнансовот звiтностi, а також виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цID( вимог

та Кодексу рмсЕБ. Пiд час проведеннrI аудиту нами не було встановлено жодних додаткових

фактiв або питань, якi могли б вплинути на нашу незалежнiсть,та на якi ми б хотiли зверЕуги
Вашу увагу.

. У роздiлi <Звiт щодо аудиту фiнансовоТ звiтностЬ> цього звiry незалежного аУДитОРа

розкрито iнформацiю щодо обсягiв аудиту та властивих для аудитУ обмеЖеНЬ.

Дуdumорськi оцiнкu рuзuкiв tцоdо суmmевоlо вuкрuвлення iнформацii у фiнансовiЙ
звimносmi, зокрема внаслidок uлаэсрайсmва

Пiд час аудиту фiнансовоТ звiтностi, за результатами якого скJIадено цеЙ Звiт
незалежного аудиторq ми виконали аудиторськi оцiнки ризикiв суттевого викривленшI

iнформацiТ у фiнансовiй звiтностi, що перевiрялася, зокрема в наслiдок шахраЙства.

З метоЮ отриманнЯ iнформацii, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiТ ризикiв суттевого

викривлення, ми виконали наступнi процедури:
. направили запити управлiнському персонаJIу, особам, вiдповiдальним за

внутрiшнiй аудит щодо влайоТ оцiнки ризику шахрайства та встановлених заходiв контроJIю

для запобiгання й виrIвленюI шахрайотва;
о ознайомлення з протоколами засiдань та здiйснено запити тим, кого надiлено

найвищими повноваженнrIми, для розуплiнtul того, як вони здiйснюють: iдентифiкацiю риЗиКiВ
шахрайства та в}I(ивання дiй у вiдповiдь на них, та внутрiшнiй контроль, якиЙ установлениЙ
для зменшенrul ризикiв с}тIевого викривленнJI. Проведено обговорення отриманих

результатiв.. Ми здiйснили аналiтичнi процедури, якi виконанi як процедури оцiнки ризикiв,
вкJIючати як фiнансову, так i нефiнансову iнформацiю.

. Провели спостережен}ш та iнспекryванrш операцiй Товариства, документiв,
записiв та iнструкцiй з внутрiшнього конц)олю, протоколiв засiдань наглядовоТ ради.

За результатами оцiнки ризикiв, було визначено, що ризик невиJIвленнJI скJIадас:

щодо класiв операцiй - середнiй piBeHb; щодо залишкiв по рахунках - середнiй piBeHb; ЩоДо

розкритгя iнформацiТ - середнiй piBeHb, в цiлому для фiнансовоТ звiтностi - середнiй piBeHb.

Ми не виJIвили буль якоТ iнформацiТ, яка свiдчила б про можливi ризики шахрайства, або про

можливi викривленнJI фiнансовоТ звiтностi чи факти привласненrш активiв в наслiдок
шахрайства. Аулитор на оцiненi ризики сут:гевого викривлення на piBHi фiнансовоТ звiтностi

розробив та виконав загальнi дiТ у вiдповiдь, а саме:
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. змiну характеру аудиторських процедур з метою отриманшI бiльш переконливих

аудиторських доказiв ; збiльшення обсяry аудиторськID( процедур ;

. .rроъедення бiльше аудиторських процедур станом на кiнець перiоду, а не на

промiжну лаry;
. отриманшI бiльше аудиторських доказiв унаслiдок провеДення_:|"_l.ry| 

1о 
cYTl, з

використанням процелури зовнiшнього пiдтвердденнJI як аудиторськl процедури по

cyTi.

OcHoBHi ризикИ та застереження, щодО можпивогО суттевогО викривлення iнформацiй у

фiнансовй звiтностi iдентифiкованi при формуваннi та облiку страхових резервiв. Це
iов'язано iз здiйсненнJIм складнID( та об'смних математичних розрахункiв iз застосуванням

IT- систем дJuI страхових резервiв.
,Щля врегулюванюI таких ризикiв проведенi (здiйсненi) наступнi процедури (заходи):
. оцiнено процес застосування IT- технологiй пов'язанID( з розрахунком страхових

резервiв;
. Щослiлжено процес проведенЕя та застосування експертнID( оцlнок здlиснених

вiдповiдними спiвробiтниками Товариства, зовнiшнiми експертами та органiзацiями;
. Здiйснено аналiз процесу перевiрки адекватностi cTpaxoBtoc зобов'язань;

, . Оцiнено повноту розкриття iнформафт вкпючаючи кiлькiснi та якiснi пок.вники
пов'язанi з формуванням страхових резервiв згйно нашого розумiння бiзнесу.

Узzоduсенiсmь з \оdаmковl,tfu, звimом dлlя ауOumорськоzо комimеmу
. Iнформацiю, що мiститься у даному звiтi незалежного аудитора щодо аудиту фiнансовоТ

звiтностi Товариства було узгоджено з iнформацiею у ,Щодатковому звiтi для НаглядовоТ ради
вiд 26.05. 2020 року, яка за вiдсутностi Аулиторського KoMiTery виконуе Його фУНКЦiТ.

Узzоdэtсенiсmь звimу про управлiння з фiнансовою звimнiсmю
грунтуючись на результатах проведенот в ходi аудиту роботи, з урахуванням

сформованих в процесi аулиту знань i розумiння дiяльностi Товариства, та )rMoB його роботи в

суттевlD( аспектах:

- звiТ про упраВлiннЯ складениЙ вiдповiдно до Закону Украihи кПро бухгалтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в Украiнь> та iнших застосовнID( законодавчих 1

нормативних akTiB, а наведена в ньому iнформацiя узгодлryеться з фiнансовою
звiтнiстю прдт < ск <лiбертi> та не мiстить cyTTeBIr( викривлень.

'-.

. У роздiлi "Ключовi питання,.аудиту" цього звiту нами розкрито питанIuI, Що мали

найбiльше значенrш пiд час аудиту фiнансовот звiтностi поточного перiоду, та на якi, на наше

професiйне судженrш, доцiльно зворЕути уваry. Щi питання були розглянугi в koHTekcTi

нашого аудиту фiнансовоi звiтностi в цiлому та враховувались при формуваннi нашоi думм
щодо Hei, при цьому ми не висловлюемо окремоТдумки щодо цих питань.

. Пiд час проведеннJI даного завданюI з обов'язкового аудиту нами не було виявлено iнших
питань стосовно аудиторських оцiноко oKpiM тих, що зазначоно у роздiлi "Ключовi питаНШI

аудиту" цього звiry, iнформацiю щодо яких ми вважаемо за доцiльне розкрити у вiдповiдностi

до вимог частини 4.3 статгi 14 Закону про аудит.

OCHOBHI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

ГIовне найменування:
привдтнЕ пIдпри€мство (дудиторськд ФIрмд (дудит_оптIм>
Кол еЩРПОУ:2|6|3474
Мiсцезнаходження юридичноТ особи: 03083, м. KliB, пр-т Науки, б.50.

Фактичне мiсцезнаходжонrul: 04071, м. КиТв, вул. Хорива,23, оф.1, теЛ.: (044) 425,74-99
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щата та номер запису в сд'юрLцичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв про проведеннrI

державноТ ресстрацiТ: 20.07.1998р. Jфl 068 120 0000 007944

[iяльнiстЬ ПП (дФ (ДУДИТ-ОптIм> здiйснюетьсЯ на пiдставi внесення до Реестру

аудиторiв та суб'ектiв аулиторськот дiяльностi пiд Ns 0295, який огryблiковано на сайтi

АудиторсЬкоi палатИ УкраТнИ WWW.арu.соm.чq, у TaKi роздiли:
. <<Суб'екти аудиторськоТ дiяльностi>;
. <<iуб'скти аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовоТ звiтностil>;j осуб]"*r' аудиторськот дiяльностi, якi мають право проводити обов'язковий аудит

фiнансовот звiтностi пiдприемств, що становJIять суспiльний iHTepec>;

Ел.адреса audiloptim@ukr.net
Адреса сайry в IHTepHeTi www. audit-optim. соm.uа

OcHoBHi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту

Щата та номер договору на проведенюI аудиту - Щоговору ]ф 22 вiд 28.02.2020 року
Щата початку проведенrш аудиту -28.02.2020 року.
[ата закiнченrul проведенtя аудиту - 26.05.2020р.

,, Перевiрка проводилася в межах адмiнiстративного офiсу:
08141, КиiЪська обл., Киево-Святошинський Р-Н, С. Святопетрiвське, вул.Зоряна,20

Парmнер завdання з ауdumу
Ауdumор ПП <АФ кАУДИТ-ОПТIМ)) Прuймаченко I.B.
Серmuфiкаm ауdumора А Np 0060]8, Ду d um ор с bKoi п al аmu Укр atHu

Bid 26.]2,05 М]57, ноJчrер 100019

Bid iMeHi ауdаmорськоt фiрма
,Щарекmор ПП (АФ кА Трушкевач Т.М.
Серmuфiкаm ауdumора cepit Д Ne рiшення Дуdumорськоt папаmu

YKpaiHu Bid 2 8. а4. 1 99 4р.Nч 1 4, нол4ер у Peecmpi ауdumорiв 100017

26.05.2020 року
м.Киiв
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Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ"  за ЄДРПОУ 32708946
Територiя КИЇВСЬКА  за КОАТУУ 3222485801
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство  за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності інші види  страхування, крім страхування життя  за КВЕД 65.12
Середня кількість працівників 1 8
Aдреса, телефон вулиця Зоряна, буд. 20, с. СВЯТОПЕТРІВСЬКЕ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,

КИЇВСЬКА обл., 08141
4943111

Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
   за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
   за міжнародними стандартами фінансової звітності V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
                                на 31 грудня 2019  р.

Форма №1 Код за ДКУД  1801001

 Код На початок   На кiнець
A К Т И В рядка звітного  періоду   звiтного  перiоду

1 2 3 4
І. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 381 359
первісна вартість 1001 476 480
накопичена амортизація 1002 95 121

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 15 3

первісна вартість 1011 71 71
знос 1012 56 68

Інвестиційна нерухомість 1015  -  -
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016  -  -
Знос інвестиційної нерухомості 1017  -  -

Довгострокові біологічні активи 1020  -  -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021  -  -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022  -  -

Довгострокові фінансові інвестиції:
  які обліковуються за методом участі в капіталі
  інших підприємств 1030 25 232 13 834
  інші фінансові інвестиції 1035 100 30
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040  -  -
Відстрочені податкові активи 1045  -  -
Гудвіл 1050  -  -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060  -  -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065  -  -
Інші необоротні активи 1090  -  -
Усього за розділом І 1095 25 728 14 226

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 13 13
Виробничі запаси 1101 13 13
Незавершене виробництво 1102  -  -
Готова продукція 1103  -  -
Товари 1104  -  -
Поточні біологічні активи 1110  -  -
Депозити перестрахування 1115  -  -
Векселі одержані 1120  -  -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 707 1 189
Дебіторська заборгованість за розрахунками:

за виданими авансами 1130  -  -
з бюджетом 1135  -  -
у тому числі з податку на прибуток 1136  -  -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 2 2
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 219 971 183 317
Поточні фінансові інвестиції 1160 1 031 13 197
Гроші та їх еквіваленти 1165 238 312
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 238 312
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 46 66
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182  -  -



резервах незароблених премій 1183 46 66
інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 222 008 198 096

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 247 736 212 322

Пасив  Код На початок   На кiнець
рядка звітного періоду   звiтного періоду

1 2 3   4
   І. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 10 000 10 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401  -  -
Капітал у дооцінках 1405  - 3 047
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 119 530 119 530
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 116 561 78 325
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 246 091 210 902

ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500  -  -
Пенсійні зобов’язання 1505  -  -
Довгострокові кредити банків 1510  -  -
Інші довгострокові зобов’язання 1515  -  -
Довгострокові забезпечення 1520 126 114
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530 932 553
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 33 33
резерв незароблених премій 1533 899 520
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 1 058 667

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600  -  -
Векселі видані 1605  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за:

довгостроковими зобов'язаннями 1610  -  -
товари, роботи, послуги 1615 40 19
розрахунками з бюджетом 1620 119 120
у тому числі з податку на прибуток 1621 111 112
розрахунками зі страхування 1625 9 9
розрахунками з оплати праці 1630 34 34
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640  -  -
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645  -  -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 232 143

Поточні забезпечення 1660  -  -
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 153 428
Усього за розділом ІІІ 1695 587 753

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700  -  -

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800  -  -
Баланс 1900 247 736 212 322

Керiвник Діденко Сергій Олександрович

Головний бухгалтер Шевчук Антоніна Анатоліївна

1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ"

 за ЄДРПОУ 32708946

(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

                                    за Рік 2019  р.
                                                Форма N2  Код за ДКУД 1801003

I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Чистий  дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000  -  -
Чисті зароблені страхові премії 2010 4 081 3 575

премії підписані, валова сума 2011 3 755 3 713
премії, передані у перестрахування 2012 74 88
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 (379) 63
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 2014 21 13
премій

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 1 ) ( 4 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 35 298
Валовий:

прибуток 2090 4 045 3 273
збиток 2095 (  - ) (  - )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110  - 6
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111  - 6
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112  -  -

Iншi операцiйнi доходи 2120 48 303
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121  -  -

дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122  -  -

дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування

2123  -  -

Адміністративні витрати 2130 ( 959 ) ( 1 125 )
Витрати на збут 2150 ( 1 399 ) ( 992 )
Інші операційні витрати 2180 ( 6 ) ( 18 )

у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181  -  -

витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182  -  -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
  прибуток 2190 1 729 1 447
  збиток 2195 (  - ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200 12 902
Інші фінансові доходи 2220 181 99
Інші доходи 2240 68 38

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 (  - ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 10 ) ( 11 )
Інші витрати 2270 ( 103 ) ( 54 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290 1 877 2 421
  збиток 2295 (  - ) (  - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (113) (111)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350 1 764 2 310
  збиток 2355 (  - ) (  - )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний

Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400  -  -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405  -  -
Накопичені курсові різниці 2410  -  -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415  -  -

Інший сукупний дохід 2445 3 047  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 3 047  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 3 047  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 4 811 2 310

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 3 3
Витрати на оплату праці 2505 468 471
Відрахування на соціальні заходи 2510 113 104
Амортизація 2515 38 37
Інші операційні витрати 2520 1 742 1 520
Разом 2550 2 364 2 135

ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
 1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 10000 10000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 10000 10000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 176,40000 231,00000
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615 176,40000 231,00000
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Діденко Сергій Олександрович

      Головний бухгалтер Шевчук Антоніна Анатоліївна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ"  за ЄДРПОУ 32708946
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2019 р.

                                                Форма N3  Код за ДКУД 1801004

Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000  - 11
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010  -  -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011  -  -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015  -  -
Надходження від повернення авансів 3020  -  -
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025  - 64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050 3 467 3 377
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 37 256 6 864
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 1 509 ) ( 1 575 )
Праці 3105 ( 420 ) ( 397 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 115 ) ( 108 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 2 813 ) ( 193 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 111 ) ( 97 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 2 702 ) ( 96 )
Витрачання на оплату авансів 3135 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 (  - ) (  - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150

(
110

) (
223

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 ( 696 ) ( 1 329 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 35 060 6 491

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200  - 25
необоротних активів 3205  -  -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220 3 3
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250 12 558  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 (  - ) (  - )
необоротних активів 3260 ( 6 ) (  - )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 ( 3 558 ) ( 9 000 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 8 997 -8 972

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300  -  -
Отримання позик 3305  -  -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310  -  -
Інші надходження 3340  -  -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 (  - ) (  - )
Погашення позик 3350  -  -
Сплату дивідендів 3355 ( 37 400 ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
6 583

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -43 983  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 74 -2 481
Залишок коштів на початок року 3405 238 2 719
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410  -  -
Залишок коштів на кінець року 3415 312 238

Керiвник Діденко Сергій Олександрович

Головний бухгалтер Шевчук Антоніна Анатоліївна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2020 01 01

Пiдприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ЛІБЕРТІ"

за ЄДРПОУ 32708946

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2019 р.
Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код
ряд-
ка

Зареє-
строва-

ний
(пайовий)

капітал

Капітал у
дооцін-

ках

Додат-
ковий

капітал

Резер-
вний

капітал

Нерозпо-
ділений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капітал

Вилу-
чений

капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Залишок на початок
 року 4000 10 000  -  - 119 530 116 561  -  - 246 091

 Коригування:
 Зміна облікової
 політики 4005  -  -  -  -  -  -  -  -

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 10 000  -  - 119 530 116 561  -  - 246 091

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - 1 764  -  - 1 764

 Інший сукупний
 дохід за звітний
 період 4110  - 3 047  -  -  -  -  - 3 047

 Дооцінка (уцінка)
необоротних активів 4111  -  -  -  -  -  -  -  -

 Дооцінка (уцінка)
фінансових інструментів 4112  -  -  -  -  -  -  -  -

Накопичені курсові
різниці 4113  -  -  -  -  -  -  -  -

Частка іншого сукупного
доходу асоційованих і
спільних підприємств 4114  -  -  -  -  -  -  -  -

Інший сукупний дохід 4116  - 3 047  -  -  -  -  - 3 047

 Розподіл прибутку:
 Виплати власникам
 (дивіденди) 4200  -  -  -  - (40 000)  -  - (40 000)

 Спрямування прибутку
 до зареєстрованого
 капіталу 4205  -  -  -  -  -  -  -  -

 Відрахування до
 резервного капіталу 4210  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку,
 належна до бюджету
 відповідно до
 законодавства 4215  -  -  -  -  -  -  -  -

 Сума чистого прибутку
 на створення
 спеціальних
 (цільових) фондів 4220  -  -  -  -  -  -  -  -



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 Сума чистого прибутку
 на матеріальне
 заохочення 4225  -  -  -  -  -  -  -  -

 Внески учасників:
 Внески до капіталу 4240  -  -  -  -  -  -  -  -

 Погашення заборго-
 ваності з капіталу 4245  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення капіталу:
 Викуп акцій (часток) 4260  -  -  -  -  -  -  -  -

 Перепродаж викуп-
 лених акцій (часток) 4265  -  -  -  -  -  -  -  -

 Анулювання викупле-
 них акцій (часток) 4270  -  -  -  -  -  -  -  -

 Вилучення частки в
 капіталі 4275  -  -  -  -  -  -  -  -

 Зменшення номіналь-
 ної вартості акцій 4280  -  -  -  -  -  -  -  -

 Інші зміни в капіталі 4290  -  -  -  -  -  -  -  -

 Придбання (продаж)
 неконтрольованої
 частки в дочірньому
 підприємстві 4291  -  -  -  -  -  -  -  -

 Разом змін у капіталі 4295  - 3 047  -  - (38 236)  -  - (35 189)

 Залишок на кінець
 року 4300 10 000 3 047  - 119 530 78 325  -  - 210 902

Керiвник Діденко Сергій Олександрович

Головний бухгалтер Шевчук Антоніна Анатоліївна
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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті» 

 

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року. 

 

 

1.Загальна інформація 
 

1.1 Організаційна структура та діяльність 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті» (далі за текстом -

«Компанія») було зареєстроване згідно із законодавством України 23.12.2003 року. 

Основними напрямками діяльності компанії є надання страхових послуг та послуг, 

пов’язаних  зі страхуванням в Україні. Компанія здійснює свою діяльність на підставі 

ліцензій на здійснення страхової діяльності, виданих Державною комісією з регулювання 

ринків фінансових послуг України. Компанія надає послуги:  

   - добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров'я); 

   - добровільного страхування залізничного транспорту; 

   - добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); 

   -  добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); 

   - добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;  

   - добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного і водного 

транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та 

багажу (вантажобагажу); 

   - добровільного страхування    цивільної    відповідальності    власників    наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника); 

   - добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної 

відповідальності власників наземного, відповідальності власників повітряного, 

відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність 

перевізника); 

   - добровільного страхування кредитів (у тому числі позичальника за непогашення 

кредиту); 

   - добровільного страхування інвестицій; 

   - добровільного страхування фінансових ризиків; 

   -обов’язкового особистого страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської 

пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); 

   - обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті; 

   -обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 

шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної 

небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська 

діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру; 

  -обов’язкового страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів 

на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; 

   - добровільне страхування медичних витрат; 
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   - добровільне страхування від нещасних випадків. 

Компанія не має ліцензій на діяльність у сфері страхування життя. 

Скорочене найменування Компанії: ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті». 

 Кількість працівників станом на 31 грудня  2019 р. складає 8 осіб. 

Особами, відповідальними за фінансово-господарську діяльність компанії є: Директор, 

Діденко Сергій Олександрович (Протокол від 15.04.2010р.); Головний бухгалтер, Шевчук 

Антоніна Анатоліївна (Наказ № 11-К від 26.08.15р.) 

Зареєстрований офіс Компанії знаходиться за адресою: Україна, Київська обл., Києво-

Святошинський р-н, с. Святопетрівське, вул. Зоряна, 20.  

Центральний відділ продажів/ Відділ врегулювання збитків -    02192 м. Київ, Україна, пр-

т Броварський 31/33. 

Обслуговування клієнтів з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення 

здійснюється за адресою: м. Київ, Броварський пр-т, 31/33, 1 поверх , кім.  №17. 

Відокремлених підрозділів не має. 

Веб-сайт: www.sk-liberty.com.ua та веб-сторінка: http://liberti.pat.ua/ 

Станом на 31.12.2019р. та 31.12.2018р. акціонерами Компанії є фізичні особи, а саме:  

Глубокова Наталія Анатоліївна – 12,5 % 

Кац Олександр Наумович – 50%  

Стешенко Вячеслав Олександрович – 12,5% 

Чернявський Ігор Євгенович – 25%  

Всі акціонери відповідають встановленим законодавством вимогам. Склад акціонерів 

протягом року не змінювався. Зобов’язання акціонерів щодо формування капіталу 

страховика виконані в повному обсязі.  

Компанія не має часток у статутних капіталах інших фінансових установ, в тому числі 

страховиків.  

 

1.2 Стан корпоративного управління 

Відповідно до Статуту Компанії, Компанія має такі керівні органи:  

 Загальні збори акціонерів; 

 Наглядова рада;  

 Правління; 

 Внутрішній аудитор. 

Вищим органом Компанії є Загальні збори акціонерів, які скликаються не рідше одного 

разу на рік.  

Наглядова рада контролює діяльність Правління Компанії, захищає права акціонерів 

Компанії та виконує інші завдання згідно з рішеннями Загальних зборів акціонерів. 

Правління здійснює поточну діяльність Компанії у межах компетенції та прав, визначених 

установчими документами Компанії. 

http://www.sk-liberty.com.ua/
http://liberti.pat.ua/
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Впровадження функції внутрішнього аудиту вимагається законодавством України. 

Внутрішній аудитор обирається Загальними зборами акціонерів для проведення 

аудиторських перевірок фінансової та економічної діяльності Компанії та повинен 

звітувати безпосередньо перед Загальними зборами акціонерів і Наглядовою радою. Хоча 

Компанією створено службу внутрішнього аудиту, на дату випуску звіту незалежних 

аудиторів (аудиторського висновку не звітував перед Загальними зборами акціонерів або 

Наглядовою радою. 

 2.Загальна основа складання фінансової звітності 

2.1 Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

Концептуальною основою фінансової звітності Компанії за рік, що закінчився 31 грудня 

2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО) в редакції чинній на 01 січня 

2019 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Принципи бухгалтерського обліку, методи розрахунку облікові оцінки та судження, які 

використовувалися для підготовки цієї звітності Компанії, відповідають принципам, 

методам, обліковим оцінкам та судженням, що були розкриті у фінансовій звітності за 

2018 рік, за виключенням застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

Фінансова звітність складена на основі принципу історичної (фактичної) собівартості, за 

винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю. 

Підготовлена Компанією фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень 

відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО, 

дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 

доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Компанія керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

Станом на 31.12.2019р. Компанія має корпоративні права в інших підприємствах з 

часткою володіння більше 50%. В грудні 2017 року Наглядовою радою ПрАТ «Страхова 

компанія «Ліберті» було прийнято рішення про продаж частини корпоративних прав в 

асоційованих компаніях задля зменшення свої часток до 48%. Протягом двох років 

Компанія активно проводила переговори з учасниками асоційованих товариств та іншими 

товариствами щодо умов купівлі-продажу своєї частини корпоративних прав. В грудні 

2019 року наглядовою радою Компанії було прийнято рішення про вчинення правочинів 

щодо продажу частини корпоративних прав в розмірі 30% статутного капіталу ТОВ 

«Автобансервіс» та 12% статутного капіталу ТОВ «Європетроліум» учасникам таких 

товариств та підписані договори купівлі-продажу зазначених частин корпоративних прав. 

Згідно умов договору, сторони повинні здійснити розрахунки та передати частини своїх 

корпоративних прав протягом 180 днів з моменту заключення договорів. В результаті 

продажу ПрАТ Страхова компанія «Ліберті» частини корпоративних прав, частка в 

капіталі асоційованих товариств зменшиться до 48% в кожному. З огляду на 

вищезазначене та враховуючи положення МСФЗ 10 «Консолідована звітність», Компанія 

не консолідує свої асоційовані  підприємства.  
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2.2 Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення 

Національною валютою України є  гривня, що є функціональною валютою, в якій подано 

показники фінансової звітності. Вся інформація подана у тисячах гривень, з округленням 

до тисяч, якщо не зазначено інше. Гривня не є вільноконвертованою валютою за межами 

України. 

 

2.3 Припущення про безперервність діяльності.  

Звітність підготовлена на основі припущення про безперервність діяльності, відповідно до 

якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. 

Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому 

випадку, якби Компанія не могла продовжити подальше здійснення фінансово-

господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до 

уваги всю наявну інформацію щодо майбутнього – щонайменше на 12 місяців з кінця 

звітного періоду, але не обмежуючись цим періодом. 

2.4 Рішення про затвердження фінансової звітності.  

Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівником Компанії 02 березня 2020 року. Ні учасники Компанії, ні інші особи не мають 

права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до випуску.  

 

2.5 Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, 

тобто період з 01 січня по 31 грудня 2019 року. 

2.6 МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, 

оприлюднено стандарт МСФЗ 16 «Оренда». МСФЗ 16 є чинним для річних періодів, що 

починаються з 01 січня 2019 року.  

МСФЗ 16 «Оренда» запроваджує єдину модель обліку орендарів, яка вимагає від 

орендарів визнавати активи і зобов’язання за всіма договорами оренди, за винятком 

випадків, коли строк оренди становить 12 місяців або менше чи має низьку вартість. 

Впровадження МСФЗ не має суттєвого впливу на  фінансовий результат та чисті активи 

Компанії. 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». 18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) 

опублікувала новий стандарт, який присвячений обліку договорів страхування, — МСФЗ 

(IFRS) 17 «Договори страхування». Початок обов’язкового застосування в фінансової 

звітності з 01 січня 2021 року або після цієї дати. Дострокове застосування цього 

стандарту дозволено. 

При цьому очевидно, що МСФЗ 17 та МСФЗ 9 актуальні для компаній, які випускають 

страхові контракти. Рада з МСФЗ вже провела публічні консультації, обговорила 

отриманий на них відгук та постановила внести зміни до стандарту МСФЗ 4, а саме: 
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1 - нададуть компаніям-емітентам страхових контрактів можливість забрати з прибутку 

або збитку ту волатильність, джерелом якої можуть стати деякі зміни в порядку оцінки 

фінансових активів за IFRS 9 до набрання чинності страховим стандартом; 

2 - нададуть компаніям, чиїм основним напрямком діяльності є страхування, тимчасове 

виключення із застосування IFRS 9 до 2021 року. 

Ці зміни до МСФЗ 4 доповнять собою вже зазначені у стандарті можливості, які можна 

використовувати для вирішення проблеми волатильності в результаті застосування IFRS 9 

до набрання чинності МСФЗ 17. 

Управлінським персоналом прийнято рішення не застосовувати МСФЗ 9 до набрання 

чинності МСФЗ 17. 

3.Істотні принципи облікові політики та розкриття інформації 

3.1. Загальні положення щодо облікових політик 

3.1.1. Основа формування облікових політик 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, 

застосовані суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. 

МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку 

фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші 

події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо 

вплив їх застосування є несуттєвим. 

Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівництвом Компанії відповідно 

до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших 

чинних МСФЗ. 

3.1.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

3Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, 

інших події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення 

категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними. 

Компанія не застосовувала зміни в облікових політиках в 2019 році порівняно із 

обліковими політиками, які Компанія використовувала для складання фінансової звітності 

за період, що закінчився 31 грудня 2018 року. 

3.1.3. Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Компанії відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені 

у відповідності до МСФЗ. 

3.1.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання 

витрат, визнаних у прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі "функції 

витрат" або "собівартості реалізації", згідно з яким витрати класифікують відповідно до їх 

функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або адміністративну 

діяльність. Проте, оскільки інформація про характер витрат є корисною для 
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прогнозування майбутніх грошових потоків, то ця інформація наведена нижче в цих 

Примітках. 

Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових 

коштів здійснюється із застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається 

інформація про основні класи надходжень грошових коштів чи виплат грошових коштів. 

Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується на 

підставі облікових записів Компанії. 

3.1.5. Використання облікових оцінок та суджень 

Складання фінансової звітності згідно МСФЗ вимагає від управлінського персоналу 

формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на звітну величину активів та 

зобов’язань, розкриття інформації про можливі активи та зобов’язання на дату фінансової 

звітності і величину  доходів та витрат за звітний період.  

Оцінки та пов’язані з ними припущення постійно аналізуються і ґрунтуються на 

історичному досвіді та інших факторах, що вважаються обґрунтованими за даних 

обставин і результати яких формують основу для суджень відносно балансової вартості 

активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки ґрунтуються на 

розумінні управлінським персоналом  поточних подій, фактичні результати, у кінцевому 

підсумку, можуть відрізнятися від таких оцінок. 

Найбільш суттєві попередні оцінки та припущення стосуються відповідальності за 

договорами страхування. 

Також  суттєві попередні оцінки та припущення стосуються визначення строку корисного 

використання основних засобів, забезпечення майбутніх витрат, резерву сумнівних боргів, 

знецінення активів. 

3.1.5.1  Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 

керівництво Компанії застосовує судження під час розроблення та застосування облікової 

політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття 

економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність: 

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки 

Компанії; 

- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну 

форму; 

- є нейтральною, тобто вільною від упереджень; 

- є повною в усіх суттєвих аспектах. 

Під час здійснення судження керівництво Компанії посилається на прийнятність 

наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку: 

- вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання; 

- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та 

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 
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Під час здійснення судження керівництво Компанії враховує найостанніші положення 

інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 

концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку 

та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним 

джерелам. 

3.1.5.2. Судження щодо справедливої вартості активів Компанії 

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 

ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на 

звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях 

щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, 

ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням 

вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

3.1.5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Керівництво Компанії вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 

оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим 

джерелом невизначеності оцінок, тому що:  

- вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 

базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін 

валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час 

оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та  

- вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також вплив 

на доходи (витрати) може бути значним. 

Якби керівництво Компанії використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, 

волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і 

коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості 

фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на 

відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати 

значний вплив на передбачувану справедливу вартість.  

3.1.5.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Компанії застосовує професійне судження щодо термінів утримання 

фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження 

за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його 

прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть 

бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним 

керівництву Компанії фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових 

інструментів. 

3.1.5.5. Використання ставок дисконтування 

Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у 

національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не 

запроваджено ліквідаційну комісію, становила 13,4% річних. 
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При дисконтуванні фінансових активів Компанія використовує середньозважений курс 

банківських депозитів згідно статистичних даних НБУ.  

3.1.5.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Наприкінці кожного звітного періоду слід оцінювати, чи є свідчення того, що корисність 

фінансового активу або групи фінансових активів зменшується. 

Корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки від 

зменшення корисності виникають, якщо і тільки якщо є об’єктивне свідчення зменшення 

корисності внаслідок однієї або кількох подій (фінансові труднощі боржника, 

прострочування платежів, зникнення активного ринку, тощо) які відбулися після 

первісного визнання активу та впливають на попередньо оцінені майбутні грошові потоки 

від фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити. 

При наявності ознак знецінення активів, Компанія визначає суму очікуваного 

відшкодування активу. Сума очікуваного відшкодування активу – це найбільша з двох 

оцінок: справедливою вартістю за мінусом витрат на продаж та цінності використання. 

Якщо сума очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця 

визнається збитками від зменшення у звіті про фінансові результати з одночасним 

зменшенням балансової вартості активу до суми очікуваного відшкодування. 

Кошти розміщені в банках, які знаходяться в стадії ліквідації відображаються в складі 

дебіторської заборгованості та в складі резерву сумнівних боргів за номінальною 

вартістю.  

 

3.1.5.7. Невизначеність оцінок 

Аналіз збитковості страхових продуктів і адекватності резерву збитків 

На кожну дату звітності проводяться аналізи збитковості страхових продуктів і 

адекватності резерву збитків з метою визначення того, чи є адекватними резерви 

незароблених премій. Адекватність резерву збитків аналізується окремо для кожного виду 

страхування. Для проведення такого аналізу використовуються найбільш достовірні 

поточні оцінки всіх майбутніх грошових потоків за договорами страхування та 

відповідних витрат, таких, як витрати на відшкодування збитків, і інвестиційний доход від 

активів, що підтримують резерви незароблених премій. Станом на 31 грудня 2019 р. та 

2018 р. аналіз збитковості страхових продуктів і адекватності резерву збитків, що був 

зроблений Компанією, показав, що необхідності створювати додатковий резерв не має. 

Гроші та їх еквіваленти 

Управлінський персонал оцінює зменшення корисності грошей та їх еквівалентів, 

визначаючи ймовірність відшкодування їх вартості на основі детального аналізу банків. 

Фактори, що беруться до уваги, включають фінансовий стан банку, кредитні рейтинги, 

присвоєні банку та історію співробітництва з ним.  

Станом на 31 грудня 2019 р. та 2018 р., управлінський персонал Компанії вважає, що 

балансова вартість  грошей та їх еквівалентів буде відшкодована, управлінський персонал 

не виявив ознак зменшення їх корисності. Відповідно, управлінським персоналом станом 

на 31 грудня 2019 р. та 2019 р. не був створений резерв на покриття збитків від зменшення 

корисності цих фінансових активів.   
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Облігації внутрішньої державної позики 

На 31 грудня 2019 р. всі облігації в портфелі Компанії являють собою державні облігації 

України, що з урахуванням потенційних труднощів українського уряду щодо виплати 

своїх договірних зобов’язань через зростання дефіциту державного бюджету, з 

урахуванням скорочення валютних резервів Національного банку України, призводить до 

суттєвої невизначеності оцінок щодо можливості відшкодування цих фінансових активів. 

У разі невідшкодування цих фінансових активів після 31 грудня 2019 р., необхідно буде 

відобразити в обліку збитки від знецінення. 

 

3.2. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.2.1. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи оприбутковуються компанією за первісною вартістю, що включає: 

-  ціну придбання, включаючи ввізне мито та невідшкодовані податки на придбання після  

вирахування торгівельних знижок та інших знижок; 

- будь-які витрати, які прямо можна віднести до підготовки цього активу для 

використання за призначенням. 

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої 

амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 

Нематеріальні активи  Компанії, що мають обмежений строк використання, включають 

переважно капіталізоване програмне забезпечення. Амортизація здійснюється 

прямолінійним методом та ґрунтується на таких мінімальних строках корисного 

використання: 

Програмне забезпечення 8 років  

Нематеріальні активи Компанії, що мають невизначений строк корисного використання, 

представлені ліцензіями на право здійснення страхової діяльності. Ці нематеріальні 

активи оцінюються після їх первісного визнання за собівартістю з вирахуванням будь-

яких накопичених збитків від зменшення корисності. Нематеріальні активи з 

невизначеним строком корисної експлуатації не підлягають амортизації. Згідно з МСБО 

36, Компанія перевіряє зменшення корисності таких нематеріальних активів щорічно, 

кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисності нематеріального активу.    

3.2.2. Основні засоби 

Об’єкти  основних засобів, після первісного визнання активом, обліковуються та 

відображаються у  фінансовій звітності,  за собівартістю мінус: 

- накопичена амортизація; 

- накопичені збитки від зменшення корисності. 

Амортизація по основних засобах нараховується  за прямолінійним методом протягом  

передбачуваного строку їх корисного використання і відображається у складі  прибутку та 

збитку.  Амортизація основного засобу нараховується  з дати , коли він стає придатним 
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для використання, тобто коли від доставлений до місця розташування та приведений у 

стан, у якому він придатний до експлуатації у спосіб, визначений управлінським 

персоналом (по МСФО16). 

Амортизація ґрунтується на таких мінімальних строках корисного використання:  

Машини та обладнання, з них 

Електрообчислювальні машини, принтери 

5 років 

3-5 років 

Інструменти, прилади та інвентар, з них 

меблі 

5 років 

5-6 років 

3.2.3. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може 

зменшитися. Компанія зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного 

відшкодування, якщо і тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від 

його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, 

якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16. Збиток від 

зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, 

Компанія сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для 

визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення 

корисності амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою 

розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу на систематичній 

основі протягом строку корисного використання. 

 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Первісне визнання фінансових інструментів 

Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі, коли і тільки 

коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції 

з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за 

датою розрахунку. 

Компанія розподіляє свої фінансові активи за наступними категоріями:  

1) оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, 

2) позики та дебіторська заборгованість,  

3) утримувані до погашення, 

4) доступні для продажу.  

Компанія визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку. 
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Класифікація визначається управлінським персоналом при первісному визнанні і залежить 

від мети, для якої інвестиції були придбані.  

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням 

результату переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) 

господарських товариств. 

Позики та дебіторська заборгованість являє собою непохідні фінансові активи з 

фіксованими або обумовленими платежами, після первісного визнання оцінюються за 

амортизованою собівартістю з застосуванням методу ефективного відсотка. Позики та 

дебіторська заборгованість аналізуються на предмет знецінення. 

Доступні для продажу, являють собою фінансові активи, які передбачається утримувати 

протягом невизначеного періоду часу, які можуть бути продані в залежності від вимог 

щодо підтримання ліквідності або зміни процентних ставок, обмінних курсів або цін на 

акції, або які не класифікуються як дебіторська заборгованість, утримувані до строку 

погашення, або фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток. 

3.3.1.1. Визнання та оцінка 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Компанія 

оцінює його за справедливою вартістю плюс (у випадку фінансового активу або 

фінансового зобов'язання не за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як 

прибутку або збитку) витрати на операцію, які прямо відносяться до придбання або 

випуску фінансового активу чи фінансового зобов'язання. 

Доступні для продажу фінансові активи, які оцінюються за справедливою вартістю через 

прибуток або збиток, обліковуються за справедливою вартістю.  

Позики та дебіторська заборгованість, утримувані до погашення фінансових, 

обліковуються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної 

процентної ставки. 

Зміни в справедливій вартості фінансових активів, доступних для продажу, 

відображаються у складі іншого сукупного доходу. Коли фінансові активи, доступні для 

продажу, продаються або знецінюються, накопичені коректування справедливої вартості 

визнані у складі іншого сукупного доходу, визнаються у прибутку чи збитку. Прибуток 

або збиток від фінансового активу, наявного для продажу, визначаються безпосередньо  у 

власному капіталі  до моменту припинення  визнання цього активу, коли  кумулятивний 

прибуток або збиток, що раніше був визнаний у власному капіталі, визнається у звіті  про 

фінансові результати.  

3.3.1.2. Визначення справедливої вартості 

Для фінансових інструментів, що обертаються на активному ринку, визначення 

справедливої вартості фінансових активів та фінансових зобов'язань відбувається на 

основі ринкових котирувань.  

Якщо ринок для фінансового інструмента не є активним, Компанія  встановлює 

справедливу вартість, застосовуючи метод оцінювання. Мета застосування методу 

оцінювання - встановити, якою буде ціна операції на дату оцінки в обміну між 
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незалежними сторонами, виходячи з звичайних міркувань бізнесу. Методи оцінювання 

охоплюють застосування останніх ринкових операцій між обізнаними, зацікавленими та 

незалежними сторонами, якщо вони доступні; посилання на поточну справедливу вартість 

іншого інструмента, який в основному є подібним; аналіз дисконтованих грошових 

потоків та моделей ціноутворення. Якщо є метод оцінювання, який звичайно 

використовують учасники ринку для визначення ціни інструмента, і доведено, що він 

надає достовірні попередні оцінки цін, отриманих у фактичних ринкових операціях, то 

Компанія застосовує цей метод. В обраному методі оцінювання максимально 

використовуються ринкові показники та інформація та якомога менше спираються на 

дані, визначені Компанією.  

3.3.1.3. Знецінення фінансових активів наявних для продажу 

Компанія визначає, що наявні для продажу фінансові активи знецінюються, коли 

спостерігається значне або тривале зниження справедливої вартості над їх балансовою 

вартості. Знецінення може мати місце, коли є докази погіршення фінансового стану 

об'єкта інвестицій, галузі або сектора економіки, зміни в технології, фінансування та 

оперативні грошові потоки.  

3.3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти включають кошти в касі, депозити до запитання в банках 

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни 

вартості. Інвестиція визначається зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі 

короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з дати 

придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в 

національній валюті та в іноземній валюті. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті 

здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку 

України (НБУ). 

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках 

(наприклад, у випадку призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) 

ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття 

НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення 

грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у 

складі збитків звітного періоду. 

3.3.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю  

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Компанія 

відносить депозити, дебіторську заборгованість, у тому числі позики.  
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Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості 

здійснювати відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 

"Подання фінансових звітів" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка".  

Компанія визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти 

місяців з дати фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів 

ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі поточних фінансових 

інвестицій. 

Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в процесі 

звичайної операційної діяльності компанії за умови надання послуг в кредит. Такий 

кредит називають комерційним кредитом.  Відповідно до умов договору, клієнт сплачує 

заборгованість через 15, 30, 45 або 60 і більше днів, що сприяє розвитку послуг. 

Під час первісного визнання дебіторську заборгованість оцінювати за їхньою 

справедливою вартістю плюс витрати на операцію, які прямо відносяться до фінансового 

активу. Витрати за операцією — це додаткові витрати, що безпосередньо належать до 

придбання або вибуття фінансового активу і включають, крім іншого: винагороди 

агентам, консультантам, брокерам, біржам, а також невідшкодовані податки та збори. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка.  

Якщо є об'єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності 

дебіторської заборгованості, то суму збитку оцінюють як різницю між балансовою 

вартістю активу та теперішньою вартістю попередньо оцінених майбутніх грошових 

потоків (за винятком майбутніх кредитних збитків, які не були понесені), дисконтованих 

за первісною ефективною ставкою відсотка фінансового активу (тобто ефективною 

ставкою відсотка, обчисленою при первісному визнанні). Балансову вартість активу слід 

зменшити застосовуючи рахунок резервів на покриття збитків від зменшення корисності.  

Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на 

основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для 

покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви 

створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, 

суми яких індивідуально не є істотними - на основі групової оцінки. Фактори, які 

Компанія розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності 

збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення 

заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів 

такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як 

збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або 

географічному регіоні. 

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку 

від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об'єктивно пов'язаним з 

подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний 

збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума 

сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення 

дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття 

збитків від зменшення корисності. 

3.3.4. Зобов'язання.  
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Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Компанія стає 

стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові 

кошти. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із 

нижченаведених ознак: 

 Керівництво Компанії сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання 

підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

 Керівництво Компанії не має безумовного права відстрочити погашення 

зобов’язання протягом щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.  

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям 

визнання зобов’язань.  

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Компанія оцінює 

за сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.5. Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право 

здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або 

реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

 

3.4. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого 

податків. Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають 

сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітний період. 

Поточні витрати Компанії за податками розраховуються з використанням податкових 

ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу. Нарахований податок на 

прибуток розбивається для цілей аналізу на податок у відношенні доходів страхувальників 

і податку на прибуток від іншої діяльності. 

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє 

собою податкові активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць 

між балансовою вартістю активу чи зобов'язання в балансі та їх податковою базою. 

Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових 

різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з 

урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок 

якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова 

вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в 

тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований 

прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового 

активу повністю або частково. 

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть 

застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Компанія визнає 

поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за 

звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, які 

визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу. 
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Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності 

компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». Поточний податок на прибуток 

визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами 

податкового законодавства України. Проаналізувавши діяльність Компанії за останні роки 

та  врахувавши фінансовий результат, а саме прибуток за 2018 рік в розмірі 2589 тис. грн, 

управлінський персонал дійшов висновку, що фінансовий результат наступного року 

суттєво не збільшиться. Маючи від’ємний об’єкт оподаткування за 2018 рік в розмірі 12 

624 тис. грн, управлінський персонал усвідомлює, що відсутня вірогідність отримання 

оподаткованого прибутку, за рахунок якого можливо реалізувати невикористані податкові 

збитки щонайменше наступні два роки. З огляду на вищесказане та відповідно до МСФЗ 

12, Компанія не визнає відстрочені податкові активи та зобов’язання. 

 

3.5. Облікові політики щодо договорів страхування 
Договори страхування - це такі договори, за якими Компанія (страховик) прийняла 

значний страховий ризик у іншої сторони (страхувальники), погодившись виплатити 

компенсацію страхувальникам в тому випадку, якщо визначена непевна подія в 

майбутньому (страховий випадок) надасть несприятливий вплив на страхувальника. У 

загальному порядку Компанія визначає факт наявності у неї значного страхового ризику 

шляхом зіставлення розміру виплаченої винагороди з розміром винагороди, яка б 

підлягала виплаті, якщо б страховий випадок не відбувся. За договорами страхування 

також може передаватися фінансовий ризик. 

Якщо договір був класифікований як договір страхування, він залишається договором 

страхування протягом строку його дії, навіть якщо протягом цього періоду часу має місце 

значне зниження страхового ризику, крім випадків, коли всі права і зобов'язання 

погашаються або термін їх дії закінчується.  

3.5.1 Розірвання/дострокове припинення договорів страхування 

Дія договорів страхування може бути достроково припинена Компанією, якщо існують 

об’єктивні ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати  

страхові премії.  

Дія Договору страхування припиняється та втрачає чинність за згодою сторін, а також в 

разі: 

- закінчення терміну дії; 

- виконання Страховиком зобов'язань перед Страхувальником у повному обсязі; 

- несплати Страхувальником страхових платежів (страхових премій) у встановлений 

термін – з дня, зазначеного договором страхування для оплати таких платежів; 

- ліквідації Страхувальника або утрати ним дієздатності, за винятком випадків, 

передбаченим Законом України «Про страхування»; 

- ліквідації Страховика згідно порядку, встановленому законодавством України; 

- прийняття судом рішення про визнання Договору страхування не дійсним; 

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

При достроковому припиненні договору страхування за вимогою страховика, 

страхувальнику повертаються повністю сплачені ним страхові платежі. Якщо вимога 

страховика обумовлена невиконанням страхувальником умов договору, то страховик 

повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору за 

винятком нормативних витрат на ведення справи в розмірі 20%, виплат сум страхового 

відшкодування, що були здійснені або заявлені до виплати за даним договором. 
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При достроковому припиненні дії договору страхування за вимогою страхувальника 

страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії цього 

договору, за винятком нормативних витрат на ведення справи в розмірі 20%, виплат сум 

страхового відшкодування, що були здійснені або заявлені до виплати за договором. Якщо 

вимога страхувальника обумовлена порушенням страховиком умов договору, то останній 

повертає страхувальнику повністю сплачені ним страхові платежі.  

 

3.6. Облікові політики щодо договорів перестрахування 
В ході звичайної діяльності  Компанія передає  страхові ризики. Активи, пов'язані з 

перестрахуванням, являють собою залишки до отримання від перестраховиків. Суми, що 

підлягають відшкодуванню від перестраховиків, оцінюються способом, відповідним 

оцінці резерву неврегульованих збитків або врегульованих збитків, які пов'язані з 

договорами перестраховиків, і узгоджуються з відповідним договором перестрахування. 

Перевірка активів, пов'язаних з перестрахуванням, на предмет знецінення проводиться на 

кожну звітну дату або частіше, якщо протягом звітного періоду виникають ознаки 

наявності знецінення. Знецінення виникає в тих випадках, коли є об'єктивні свідчення, що 

є результатом події, яка мала місце після первісного визнання активу, пов'язаного з 

перестрахуванням, які вказують на те, що Компанія може не отримати всі непогашені 

суми, належні їй відповідно до умов договору, і дана подія піддається надійній оцінці 

впливу на ті суми, які Компанія отримає від перестраховика. Збиток від зменшення 

корисності відображається у звіті про прибутки і збитки. 

Доходи і витрати по придбанню перестрахування негайно відображаються у звіті про 

прибутки і збитки на дату придбання та не амортизуються. 

Передача угод по перестрахуванню не звільняє Компанію від її зобов'язань перед 

страхувальниками. 

У ході звичайної діяльності Компанія також бере ризик, пов'язаний з перестрахуванням, за 

договорами страхування. Премії та збитки за взятими на себе Компанією ризикам, 

пов'язаним з перестрахуванням, відображаються у складі виручки або витрат таким же 

чином, як якщо б перестрахування вважалося прямим страхуванням, з урахуванням 

класифікації продуктів бізнесу, в рамках якого проводиться перестрахування. 

Зобов'язання, пов'язані з перестрахуванням, являють собою залишки, що підлягають 

виплаті перестрахувальникам. Спосіб оцінки розміру сум, що підлягають виплаті, 

визначається в залежності від відповідного договору перестрахування. 

Премії та збитки як за переданими, так і за прийнятими договорами перестрахування 

представлені на брутто-основі. 

Визнання активів або зобов'язань, пов'язаних з перестрахуванням, припиняється в разі 

погашення договірних прав або закінчення терміну їх дії, або у разі передачі договору 

третій стороні. 

Договори перестрахування, за якими не передається істотний страховий ризик, 

враховуються безпосередньо у звіті про фінансовий стан. Це депозитарні активи або 

фінансові зобов'язання, які відображаються в залежності від виплаченої або отриманої 

винагороди, за вирахуванням окремо ідентифікованих премій або комісій, які 

зберігаються у перестраховика. 
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3.7. Облікові політики щодо формування страхових резервів 
Компанія визнає в якості резервів  - страхові резерви. При формуванні страхових резервів 

Компанія дотримується вимог законодавства України (Закон України «Про страхування»), 

формує і веде облік таких технічних резервів за видами страхування (крім страхування 

життя): 

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

надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають 

страховим ризикам, які не минули на звітну дату;  

       Резерв заявлених, але не виплачених збитків, що включає зарезервовані несплачені 

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

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

відшкодування.  

При формуванні резервів та відображенні у звітності зобов’язань враховувати пункт 14 

МСФЗ 4 «Страхові контракти»: 

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

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

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

б) проводити перевірку адекватності зобов'язань; 

в) не проводити взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових 

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

доходів за відповідними страховими контрактами; 

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

 
3.8. Зміни в обліковій політиці, облікових оцінок та подання їх у фінансових 
звітах 

МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клієнтами» встановлює принципи необхідності 

визнання, суми визнання та моменту визнання доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг). Головний принцип нового стандарту полягає в тому, що Компанія визнає 

доходи від відображення факту передачі обіцяних товарів або послуг клієнтам у сумі, що 

відображає винагороду, яку Компанія очікує отримати в обмін на такі товари або послуги.  

МСФЗ 16 «Оренда» запроваджує єдину модель обліку орендарів, яка вимагає від 

орендарів визнавати активи і зобов’язання за всіма договорами оренди, за винятком 

випадків, коли строк оренди становить 12 місяців або менше чи має низьку вартість. 

МСФЗ 16 є чинним для річних періодів, що починаються з 01 січня 2019 року. 

Впровадження МСФЗ не має суттєвого впливу на  фінансовий результат та чисті активи 

Компанії. 
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4. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для 
розуміння фінансової звітності 
 

4.1. Забезпечення 
Забезпечення визнаються, коли Компанія має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у 

собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 

4.2. Виплати працівникам 

Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання 

після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Компанія визнає очікувану вартість 

короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток - під час 

надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних. 

4.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Компанія утримує внески із заробітної плати 

працівників до Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні 

відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати відображаються у 

періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання 

внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня. Додатково Компанія має недержану 

пенсійну програму з визначеними внесками, яка передбачає внески від роботодавця, які 

розраховуються у вигляді процента від поточної заробітної плати працівників та 

відображаються у періоді, в якому була нарахована відповідна плата. 

4.4. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

надходження чи збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, 

результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком збільшення, пов’язаного з 

внесками учасників. 

Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

критеріям визнання. Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення 

активів або зменшення зобов’язань. 

Брутто-премії за договорами страхування визнаються в складі доходу на дату набрання 

чинності договором страхування. 

Нараховані брутто-премії за договорами, являють собою всю сукупність премій, які 

підлягають отриманню за весь період страхового покриття, за договорами, які були 

укладені протягом звітного періоду. Вони визнаються на дату початку дії договору 

страхування. Премії включають в себе всі коригування, зроблені у звітному періоді, які 

підлягають отриманню за тими договорами страхування, які були продані в попередніх 

звітних періодах. Повернення частини коштів, що становлять частину страхових премій, 

віднімаються із складу брутто-премій; інші повернення визнаються як витрати. Сума 

премій, стягуваних посередниками, але ще не отриманих Компанією, визначається на 

підставі документів. Незароблені премії представляють собою ті частини премій, 

нарахованих за рік, які відносяться до періодів ризику після звітної дати. Незароблені 
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премії розраховуються на щоденній пропорційній основі. Пропорційна частина, яка 

припадає на наступні періоди, відноситься на майбутні періоди як резерв  незароблених 

премії.  

Нараховані брутто-премії за договорами перестрахування, являють собою всю сукупність 

премій, що підлягають виплаті за весь період страхового покриття, що надається за 

договорами, які були укладені протягом звітного періоду, та визнаються на дату початку 

дії договору перестрахування. Премії включають в себе всі коригування, зроблені у 

звітному періоді щодо договорів перестрахування, які були укладені в попередніх звітних 

періодах. 

Частка перестраховика в незароблених преміях являє собою ті частини премій, 

нарахованих за рік, які відносяться до періодів ризику після звітної дати. Частка 

перестраховика в незароблених преміях відноситься на майбутні періоди протягом 

терміну дії базових договорів прямого страхування та терміну дії договору 

перестрахування в разі договорів, пов'язаних з виникненням збитків. 

Дохід від продажу фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості або інших активів 

визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі умов: 

а) Компанія передало покупцеві суттєві ризики і винагороди, пов’язані з власністю на 

фінансовий інструмент, інвестиційну нерухомість або інші активи; 

б) за Компанією не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у 

формі, яка зазвичай пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими 

фінансовими інструментами, інвестиційною нерухомістю або іншими активами; 

в) суму доходу можна достовірно оцінити; 

г) ймовірно, що до Компанії надійдуть економічні вигоди, пов’язані з операцією; 

   ґ)    витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно 

оцінити. 

Дивіденди визнаються доходом в момент безпосереднього отримання на поточний 

рахунок або в касу Компанії. 

Витрати – це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді 

вибуття чи амортизації активів або у вигляді виникнення зобов’язань, результатом чого є 

зменшення чистих активів, за винятком зменшення, пов’язаного з виплатами учасникам. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та 

одночасно з визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів. 

Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають 

майбутніх економічних вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не 

відповідають або перестають відповідати визнанню як активу у звіті про фінансовий стан. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 

зобов’язання без визнання активу. 
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Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 

відповідні доходи. 

4.5. Витрати за позиками 

Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як 

частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду.  

4.6. Операції з іноземною валютою 

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом 

обміну Національного банку України на дату проведення операцій. 

Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в 

гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які 

оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на 

дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній 

валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові 

різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку 

або збитку в тому періоді, у якому вони виникають. 

Компанія використовувало обмінні курси на дату балансу: 

31.12.2018 31.12.2019 

Гривня/1 долар США                 27,6883  23,6862 

Гривня/1 євро                  31,7141  26,422 

 

4.7. Умовні зобов'язання та активи. 
Компанія не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Компанії. Інформація 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у 

собі економічні вигоди, не є віддаленою. Компанія не визнає умовні активи. Стисла 

інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є 

ймовірним. 

 

 4.8 Власний капітал 
Зареєстрований капітал, включає в себе зафіксовану в установчих документах суму 

статутного капіталу, який  формується за рахунок внески учасників.  

Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю 

частки учасника відображається як емісійний дохід. 

Капітал у дооцінках - це сума дооцінки необоротних активів і фінансових інструментів. 

Додатковий капітал - це емісійний дохід (сума, на яку вартість продажу акцій власної 

емісії перевищує їхню номінальну вартість), вартість безкоштовно отриманих 

необоротних активів, сума капіталу, який вкладено засновниками понад статутний 

капітал, накопичені курсові різниці, які відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку відображаються у складі власного капіталу, та інші складові 

додаткового капіталу. 
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Компанія визнає резервний капітал в складі власного капіталу, який формується 

відповідно до чинного законодавства або установчих документів за рахунок 

нерозподіленого прибутку Компанії. За рахунок прибутку страховики можуть створювати 

вільні резерви – це частина власних засобів страховика, що резервується з метою 

забезпечення додаткової платоспроможності. Вільні резерви страховика обліковується в 

складі резервного капіталу.  

Компанія нараховує дивіденди учасникам, і визнають їх як зобов'язання на звітну дату 

тільки в тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 

Порядок розподілу накопиченої прибутку встановлюється Зборами учасників. 

Вартість чистих активів страховика має бути не меншою від зареєстрованого розміру його 

статутного капіталу. 

Якщо Компанія не виконує вимоги про перевищення вартості чистих активів над 

зареєстрованим розміром статутного капіталу, вона має вжити заходів з приведення своєї 

діяльності у відповідність до зазначеної норми. При цьому якщо Компанія вирішує 

зменшити свій статутний капітал, таке зменшення має відбуватися з урахуванням, що саме 

вона має дотримуватися вимог ст. 30 Закону «Про страхування» в частині відповідності 

зменшеного розміру статутного фонду страховика до мінімального розміру статутного 

фонду страховика на дату держреєстрації відповідних змін до статуту. Якщо в результаті 

зменшення статутний капітал страховика буде менший, ніж встановлений мінімальний 

статутний капітал страховика (ст. 30 Закону «Про страхування»), обчислений за 

офіційним курсом гривні до євро на дату держреєстрації відповідних змін до статуту, така 

Компанія ліквідується. 

 

4.9. Дивіденди 
Дивіденди, визначені правлінням, вираховуються з величини нерозподіленого прибутку в 

момент їх виплати. 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 
справедливою вартістю 
Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 

зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39 та МСФЗ 13 у звіті про 

фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 
вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 
дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів та їх 

еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 

справедливою вартістю, яка 

Дохідний 

(дисконтуван

ня грошових 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 
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зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за 
справедливою вартістю 

очікуваних грошових потоків 

потоків) договорами 

Боргові цінні папери  Первісна оцінка боргових цінних 

паперів як фінансових активів 
здійснюється за справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює 

ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 

оцінка боргових цінних паперів 

здійснюється за справедливою 
вартістю.  

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 
дату оцінки, 

котирування 

аналогічних боргових 
цінних паперів, 

дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за їх 

справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні операції, в 

ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 
справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 
відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, 

використовується 
остання балансова 

вартість, ціни закриття 

біржового торгового дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань 

здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні 

грошові потоки 

 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої 
вартості 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

 

Усього 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.1
8 

Довгострокові 

фінансові 
інвестиції 

- - 140 140 - - 140 140 

Боргові цінні 
папери 

 

1 167 

 

1 031 

 

- 

 

- 

 

– 

 

– 

 

1 167 

 

1 031 

Дебіторська 
заборгованість 

 

– 

 

– 

 

- 

 

- 

 

183 317 

 

219 971 

 

183 317 

 

219 971 
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5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 
 

   У 2018-2019 роках переведень між рівнями ієрархії не було. 

 

5.4. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням 
вихідних даних 3-го рівня ієрархії 
Класи активів, 

оцінених за 

справедливою 
вартістю з 

використанням 3-го 

рівня ієрархії 

Залишки станом 

на 31.12.2018 р. 

Придбання 

(продажі) 

Залишки станом 

на 31.12.2019 р. 

Стаття (статті) у 

прибутку або 

збитку, у якій 
прибутки або 

збитки визнані 

Дебіторська 
заборгованість 

219 971 (36 654) 183 317 - 

Інструменти 
капіталу 

9 000 +3 558 

-12 558 

- - 

 

5.5. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 Балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 2019 2018 2019 2018 

1 2 3 4 5 

Фінансові активи     

Боргові цінні папери 
1 167 1 031 1 167 1 031 

Дебіторська заборгованість 183 317 219 971 183 317 219 971 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

312 238 312 238 

Поточні зобов’язання   753   587 753 587 

Справедлива вартість дебіторської та кредиторської заборгованості, а також інвестицій, 

доступних для продажу, неможливо визначити достовірно, оскільки немає ринкового 

котирування цих активів.Керівництво Компанії вважає, що наведені розкриття щодо 

застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової 

звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої 

вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових 
звітах 

6.1. Нематеріальні активи 
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 тис. грн 

За історичною вартістю Нематеріальні 

активи 

31 грудня 2018 року    381 

 

 
Надходження за 2019 рік       4 

Накопичена амортизація за 2019 рок (26) 

31 грудня 2019 року    359 

Чиста балансова вартість  

31 грудня 2019 року    359 

31 грудня 2018 року    381 

До нематеріальних активів з невизначеним строком використання, які обліковуються на 

балансі Компанії станом на 31.12.2019 року, належать ліцензії на ведення страхової 

діяльності, первісна вартість яких складає 268 тис. грн. 

Ліцензії, що обліковуються на балансі Компанії, отримані на необмежений термін та, як 

очікується, забезпечуватимуть надходження чистих грошових потоків невизначений час. 

Таким чином, ліцензії не підлягають амортизації до того часу, коли строк їх корисної 

експлуатації не буде розглядатися як визначений.  

Ліцензії перевіряються на зменшення корисності, відповідно до вимог МСБО 36, щорічно, 

а також кожного разу, коли виникає ознака можливого зменшення корисності. 

6.2. Основні засоби  

                                                                                                                             тис. грн 

За історичною 

вартістю 

Машини та 

обладнання 

Меблі та 

приладдя 

Інші необоротні 

матеріальні активи 

Всього 

31 грудня 2018 року 64 6 1 71 

Надходження - - - - 

Вибуття - - - - 

31 грудня 2019 року 64 6 1 71 

Накопичена 

амортизація 

    

31 грудня 2018 року 50          5 1 56 

Нарахування за рік 11 1 - 12 

Вибуття - - - - 

31 грудня 2019 року 61          6 1 68 

Чиста балансова 

вартість 

    

31 грудня 2019 року 3 - - 3 

31 грудня 2018 року 14 1 - 15 
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Станом на 31 грудня 2019 та 2018 років у складі основних засобів повністю зношені 

основні засоби становлять 8,5 тис. грн. 

Протягом року, що закінчується 31 грудня 2019 року, Компанія не змінювала свою 

політику щодо обліку основних засобів. Зменшення корисності не спостерігалось.  

Основні засоби та нематеріальні активи стосовно яких є обмеження щодо володіння, 

користування та розпорядження передбачені законодавством, у Компанії відсутні. Станом 

на 31.12.2019 року Компанією не проводилися операції  щодо передавання власних 

основних засобів та нематеріальних активів у заставу, а також відсутні основні засоби та 

нематеріальні активи, що не використовуються і знаходяться на реконструкції.  

6.3.    Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції  

Станом на 31.12.2019р. на балансі Компанії обліковуються інвестиції в цінні папери з 

нефіксованим прибутком, що представлені: цінними паперами українських емітентів на 

суму 30 тис. грн., частками в статутному капіталі асоційованих підприємств на суму 13 

834 тис. грн. В 2019 році були продані акції на суму 35 тис грн. Інвестиції в цінні папери 

обліковуються за справедливою вартістю на основі даних останньої ціни продажу на 

фондових біржах та поза фондовою біржою.  

тис. грн. 

 Частка, % 31 грудня 

2018 

Частка, % 31 грудня 

2019 

Акції: АТ "Райффайзен Банк 

Аваль" 
0,0001 18 0,0001 15 

Акції: ПАТ "КИЇВЕНЕРГО" 0,0028 60 0,0028               0,00 

Акції: ПрАТ "ДТЕК 

"КИЇВСЬКІЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 
0,0028 3 0,0028 - 

Акції: ПАТ "КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 
0,0050              0,00 0,0050 0,00 

Акції: ПАТ "Укртелеком" 0,0006 19 0,0006 15 

Всього  100  30 

Вартість інвестицій  є не суттєвою, тому її зміна не впливає в цілому на фінансовий стан 

Компанії.  

Станом на 31.12.2019р. Компанія має довгострокові фінансові інвестиції в асоційовані 

підприємства. До цих інвестицій застосовано метод участі в капіталі відповідно до МСБО 

28, так як Компанія має суттєвий вплив на підприємства, але не контролює його. 

В кінці 2017 року Наглядової радою було прийнято рішення про продаж частини 

корпоративних прав в асоційованих компаніях для залучення капіталу. Управлінський 

персонал не міг визначити справедливу вартість даного активу для продажу. Тому намір 

про продаж не було відображено у звітності, яка складалася раніше. Суттєвість такої 
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вартості в балансі в цілому, теж визначити не можливо. Протягом двох років велися 

переговори управлінським персоналом з потенційними покупцями. В грудні 2019 року 

Компанія заключила договори купівлі-продажу частини корпоративних прав ТОВ 

«Автобансервіс» (30%) та ТОВ «Європетроліум» (12%) за номінальною вартістю. На 

загальну суму 12 030 тис. грн. Так як на дату складання балансу, зміни ще не 

зареєстровані згідно законодавства, Компанія обліковує такі інвестиції як утримувані для 

продажу. 

                                                                                                     тис. грн 

 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

ТОВ «Бабинський комбікормовий завод» 942    932 

ТОВ «Європетроліум»            15 290         12 902 

ТОВ «Автобансервіс»                                                       9 000 - 

Всього            25 232              13 834 

При застосуванні методу участі капіталі Компанія використовувала дані фінансової 

звітності асоційованих підприємств станом на 31.12.2019р. 

Відповідно до положень МСФЗ 11, Компанія обліковує таку інвестицію за методом участі 

в капіталі відповідно до МСБО 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства"  за 

справедливою вартістю. 

6.4.  Поточні фінансові інвестиції 

Станом на 31.12.2019 поточні фінансові інвестиції компанії представлені борговими 

цінними паперами та фінансовими активами утримуваними для продажу:                                            

                                                                                                             тис. грн 

      31 грудня 2018   31 грудня 2019 

Облігації внутрішньої державної позики, 

середньострокові відсоткові 

1031 1 167 

Корпоративні права утримувані для 

продажу 

 12 030 

Всього 1031 13 197 
 

Облігації внутрішньої державної позики характеризуються високою ліквідністю на ринку 

цінних паперів України. Цінні папери можна продати у будь який час за ринковою 

вартістю.  

Міністерство фінансів гарантує своєчасне погашення та виплату за облігаціями 

внутрішнього державного боргу відповідно до умов випуску та незалежно від розміру 

суми вкладень.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_046
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_046
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6.5. Дебіторська заборгованість та виплачені аванси за операціями 
страхування та перестрахування 

Дебіторська заборгованість та виплачені аванси за операціями страхування та 

перестрахування на 31 грудня 2019 року представлена таким чином: 

- чиста дебіторська  заборгованість за товари, роботи, послуги становить 1 189 тис. грн. - 

це поточна заборгованість, що виникла за надані страхові послуги, розрахунок за якими на 

дату балансу Компанією не отриманий. 

Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визнається на дату 

початку дії договорів страхування (перестрахування) та є заборгованістю   

страхувальників (перестрахувальників) по сплаті страхових премій відповідно до  

договору на звітну дату. Дебіторська заборгованість страхувальників 

(перестрахувальників) визначається по кожному договору страхування (перестрахування). 

Станом на 31.12.2019р. Компанія не має простроченою дебіторської заборгованості по 

договорам страхування (перестрахування). Дебіторська заборгованість не має 

забезпечення. 

 

Дебіторська заборгованість за договорами страхування (перестрахування)  

 тис. грн 

 Всього на кінець року  

у т. ч. за строками непогашення  

до 3 місяців  
від 3 до 6 

місяців  

від 6 до 12 

місяців  

31 грудня 2019 року   1 189             1 189  -  - 

31 грудня 2018 року 707 707 - - 

6.6.    Інша дебіторська заборгованість 

Інша дебіторська  заборгованість на 31 грудня 2019 за даними бухгалтерського обліку 

представлена таким чином: 

- з нарахованих доходів - 2 тис. грн.; 

- інша дебіторська заборгованість включає в т.ч. заборгованість: за договорами 

безвідсоткової поворотної фінансової допомоги – 194 312 тис. грн.; заборгованість по 

коштам, розміщеним на поточних рахунках банків, що знаходяться в стадії ліквідації – 40 

тис. грн; інша – 2 тис. грн. Станом на 31.12.2019р. вся дебіторська заборгованість 

підтверджена дебіторами.  

Станом на 31.12.2019р. резерв під іншу сумнівну дебіторську заборгованість становить 

11 037 тис. грн: 10 997 тис. грн. за договором безвідсоткової поворотної фінансової 

допомоги в зв’язку з простроченням строків повернення;  на суму 40 тис. грн. на залишки 

коштів на рахунках в банках, які знаходяться в стадії ліквідації. 
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Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Метод 

нарахування амортизації дисконту або премії, за яким суму амортизації визначають як 

різницю між доходом за фіксованою ставкою відсотка і добутком ефективної ставки на 

амортизовану вартість на початок періоду, за який нараховують відсоток. Компанія не 

може застосувати метод ефективного відсотка для визначення вартості дебіторської 

заборгованості по договорам безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, так як 

відповідно до умов договору термін повернення допомоги починається з моменту 

пред’явлення письмової вимоги Компанії, а отже, не можливо точно визначити строк дії 

договору. Тому дебіторська заборгованість по договорам безвідсоткової поворотної 

фінансової допомоги відображається в балансі за справедливою вартістю. Договори 

безвідсоткової поворотної фінансової допомоги передбачають часткове або повне 

повернення допомоги відповідно до письмової вимоги Компанії. Компанія проаналізувала 

виконання даної умови договору, в 2019 році всі письмові вимоги щодо часткового 

повернення допомоги були виконані в повному обсязі в найкоротші терміни. Також 

Компанія проаналізувала фінансові результати діяльності та активи дебіторів.  

В Балансі інша дебіторська заборгованість відображена за мінусом резерву сумнівних 

боргів, та представлена наступним чином: 

 

- з нарахованих доходів  - 2 тис. грн. 

- інша дебіторська заборгованість – 183 317 тис. грн. 

6.7.  Грошові кошти та їх еквіваленти 

тис. грн 

      31 грудня 2018      31 грудня 2019 

Каса та рахунки в банках, в тис. грн 98 172 

Банківські депозит від 3х до 6ти 

місяців, тис. грн. 

50 - 

Банківські депозит від 6х до 12ти 

місяців, тис. грн. 

90 140 

Всього 238 312 

Нараховані відсотки по депозитам відображені в складі дебіторської заборгованості за 

розрахунками по нарахованим доходах і складає 2 тис. грн. Компанія не проводила 

дисконтування грошових потоків, так як зміна їх вартості суттєво не вплине на фінансову 

звітність Компанії.  

Всі депозити Компанії розміщені в державних банках, які мають кредитний рейтинг uaАА 

і більше.  

6.8.   Власний капітал 

Станом на 31 грудня 2019 року власний капітал  Компанії становить 210 902 тис. грн. і 

представлений статутним капіталом –10 000 тис. грн.,  резервним капіталом – 119 530 тис. 

грн. (в тому числі вільні резерви страховика -110 000 тис. грн.), нерозподіленим 

прибутком –  78 325 тис. грн, капітал у дооцінках – 3 047 тис. грн. 

Станом на 31 грудня 2018 року власний капітал  Компанії становить 246 091 тис. грн. і 

представлений статутним капіталом –10 000 тис. грн.,  резервним капіталом – 119 530 тис. 
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грн.(в тому числі вільні резерви страховика -110 000 тис. грн.), нерозподіленим прибутком 

–  116 561 тис. грн. 

Статутний капітал Компанії становить 10 000 000 (десять мільйонів) грн., складається із 

10 000 простих іменних акцій номінальною вартості 1000 грн. кожна.   

Протягом звітного періоду не змінювався розмір та структура статутного капіталу.  

Формування, структура та обсяг Статутного капіталу відповідає вимогам  чинного 

законодавства. 

6.9.  Страхові резерви (зобов’язання) 

Станом на 31.12.2019 року на балансі Компанії обліковуються страхові резерви в сумі 553 

тис. грн., в т.ч. резерв заявлених, але не виплачених збитків – 33 тис. грн., частка 

перестраховиків в страхових резервах – 66 тис. грн.  

Статтею 31 Закону України «Про страхування» встановлено наступне: Страховики 

зобов'язані формувати і вести облік таких технічних резервів за видами страхування (крім 

страхування життя): незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум 

надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають 

страховим ризикам, які не минули на звітну дату; збитків, що включають зарезервовані 

несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами 

страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті 

страхової суми чи страхового відшкодування.  

Компанією було прийнято рішення про зміну методики формування страхових резервів з 

початку 2015 року, а саме методом 1/24 – «паушальний метод». 

Розмір резерву незароблених премій, який розраховується методом «1/24», на будь-яку 

дату за групою договорів визначається як надходження сум страхових платежів з 

відповідних видів страхування та коефіцієнтів для його обчислення. 

 Для розрахунку резерву незароблених премій методом «1/24» договори групуються: за 

видами страхування; за датами початку строку страхового покриття, які припадають на 

однакові місяці; за строками страхового покриття (у місяцях). 

Відповідно до МСБО 8, якщо суб'єкт господарювання змінює облікову політику після 

першого застосування МСФЗ, які не містять конкретних положень перехідного періоду, 

застосовних до такої зміни або змін в обліковій політиці добровільно, то він застосовує 

зміну ретроспективно. 

Відповідно до параграфа 23 МСБО 8, якщо зміна в обліковій політиці застосовується 

ретроспективно, то суб'єкт господарювання має коригувати залишок кожного компонента 

власного капіталу на початок періоду, на який ця зміна впливає, а також коригувати інші 

порівнювані суми, інформація про які розкрита за кожний поданий попередній період, так, 

наче нова облікова політика застосовувалася завжди. 

На виконання МСБО 8, Компанією було перераховано резерви незароблених премій на 

початок 2015 року. 

Величина сформованих страхових резервів Компанії на кінець 2018 року та на кінець 

звітного періоду склала: 

     тис.грн. 
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ВИД СТРАХУВАННЯ 

Резерв 

незароблених 

премій на 

31.12.2018р. 

Резерв 

незароблених 

премій на 

31.12.2019р. 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 31  

Страхування від нещасних випадків 28 12 

Страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ 2 3 

Обов’язкове особисте страхування від нещасних 

випадків на транспорті 
17 18 

Страхування майна 3 1 

Страхування медичних витрат 79 33 

Обов’язкове страхування ЦВ суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів  
36 37 

Страхування відповідальності перед третіми особами 

(іншої, ніж передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті) 
1  

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного); 
183 281 

Страхування фінансових ризиків 437 42 

Обов’язкове страхування цивільної відповідальності 

суб'єктів господарювання за шкоду, яку може бути 

заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах 

підвищеної небезпеки, включаючи 

пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, 

господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру 

81 93 

Всього 898 520 

Величина частки перестраховиків в страхових резервах Компанії на кінець 2018 року і на 

кінець звітного періоду склала: 

  тис. грн. 

ВИД СТРАХУВАННЯ 

Частка перестраховиків в страхових 

резервах 

На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного); 
46 66 

Всього 46 66 



 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ЛІБЕРТІ» 

 

32 
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

 

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків на кінець 2018 року та на кінець 

звітного періоду склала 

  тис. грн. 

Вид страхування На 31.12.2018 На 31.12.2019 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного); 
21 24 

Страхування медичних витрат 12 9 

Всього 33 33 

Так як розмір сформованого резерву відповідно до методу, визначеним Компанією, 

перевищує розмір резерву сформованого за результатами перевірки адекватності 

страхових зобов’язань, у звітності зазначений розмір сформованого резерву відповідно до 

обраного  методу. 

Припущення, що використовуються при оцінці страхових активів та страхових 

зобов'язань, повинні забезпечувати створення резервів, достатніх для покриття будь-яких 

зобов'язань, що виникають у зв'язку із страховими контрактами, наскільки це можна 

передбачити. 

Однак, зважаючи на існування невизначеності при створенні резерву збитків, остаточний 

результат, ймовірно, відрізнятиметься від зобов'язання, що було визначене спочатку. 

Дані, що використовуються для формування припущень, як правило, отримані із 

внутрішніх джерел Компанії, зокрема, це можуть бути результати детальних досліджень, 

що проводяться щонайменше один раз на рік. Припущення перевіряються на предмет їх 

відповідності наявній ринковій інформації чи будь-якій іншій інформації із загальних 

джерел. Значні збитки оцінюються, як правило, окремо у кожному випадку або 

прогнозуються окремо з метою виключення їх впливу на історичні дані, що 

використовуються для визначення прогнозованих сум витрат на відшкодування збитків. 

6.10.  Короткострокові забезпечення 

тис. грн 

 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Резерв відпусток 126 114 

Всього 126 114 

6.11.   Кредиторська заборгованість та отримані аванси за операціями 
страхування та перестрахування 

Станом на 31 грудня 2018 року  та на 31 грудня 2019 року кредиторська заборгованість та 

отримані аванси за договорами страхування складає 232 тис. грн. та 143 тис. грн 

відповідно. Дана заборгованість виникла в зв’язку з: оплатою договорів страхування, які 

починають діяти в першому кварталі наступного звітного періоду. 

6.12. Інші зобов’язання 

Інші зобов’язання на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року представлені наступним 

чином: 

тис. грн 
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 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

за роботи, послуги 40 19 

за розрахунками з 

бюджетом 

119 120 

заборгованість зі 

страхування 

9 9 

заборгованість з оплати 

праці 

34 34 

інші поточні зобов’язання 153 428 

Всього 355 610 

Станом на 31 грудня 2019 року простроченої кредиторської заборгованості Компанія не 

має. 

 

6.13.  Дохід від реалізації 
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя (чисті 

зароблені страхові премії) за 2018 р. та 2019 р. представлений наступним чином: 

 

тис. грн 

 2018 2019 

Премії, валова сума 3713 3755 

Премії, передані в перестрахування 88 74 

Зміна резерву незароблених премій 63 (379) 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій  

13 21 

Всього дохід від реалізації послуг 3575 4081 

   

6.14. Собівартість 
 

До собівартості страхових послуг Компанія відносить страхові виплати, витрати на 

бланки страхових полісів та експертних робіт, пов’язаних із страховими випадками. 

тис. грн 

 2018 2019 

Страхові виплати 298 35 

Витратні матеріали 2 - 

На оплату експертних (оцінних) робіт 2 1 

Всього 302 36 

 

6.15.  Інші операційні доходи, інші операційні витрати 
 

Інші операційні доходи за рік, що закінчився 31 грудня 2019 та 2018 років, представлені 

таким чином: 

 

тис. грн 

Інші операційні доходи 2018 2019 

Дохід від надання послуг для інших 

страховиків 

10 1 

Суми, що отримуються в результаті 

реалізації переданого 

8 13 
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страхувальником права вимоги до 

особи, відповідальної за заподіяний 

збиток 

Частки страхових виплат і 

відшкодувань, компенсовані 

перестраховиками 

83 13 

Інші операційні доходи 202 21 

Всього 303 48 

Інші операційні витрати 2018 2019 

Ассистанські послуги 18 6 

Всього 18 6 

6.16. Інші доходи і витрати 

В складі інших доходів та витрат, Компанія відображає зміну справедливої вартості 

фінансових інструментів, а саме цінних паперів та корпоративних прав та результати 

операцій з цінними паперами та корпоративними правами.  

Інші доходи і витрати на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року представлені 

наступним чином: 

тис. грн 

Інші доходи 2018 2019 

Дохід від зміни справедливої вартості 

цінних паперів 

14 33 

Дохід від продажу цінних паперів 24 35 

Всього 38 68 

Дохід від участі в капіталі 902 12 

Інші витрати 2018 2019 

Собівартість реалізованих цінних 

паперів 

24 35 

Витрати від зменшення корисності 

необоротних активів 

30 68 

Всього 54 103 

Витрати від участі в капіталі 11 10 

   

6.17. Фінансові доходи і витрати 

Фінансові доходи і витрати на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року представлені 

наступним чином: 

 

тис. грн 

Інші фінансові доходи 2018 2019 

Дивіденди за акціями 3 3 

Відстотки по ОВДП 95 178 

Всього 99 181 
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Інші фінансові витрати 2018 2019 

Всього - - 

 

6.18. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати на 31 грудня 2018 та на 31 грудня 2019 року представлені 

наступним чином: 

 

тис. грн 

Адміністративні витрати 2018 2019 

Витрати на оплату праці 471 468 

Витрати на соціальні заходи 104 113 

Амортизація 37 38 

Орендна плата  88 88 

Інші 425 252 

Всього 1125 959 

 

6.19. Витрати на збут 
                                                                                      тис. грн 

Витрати на збут 2018 2019 

Агентська винагорода   992 1399 

Всього 992 1399 

6.20. Витрати з податку на прибуток 
Відповідно до п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 

року № 2755-VI зі змінами та доповненнями (далі – ПКУ) для платників податку, у яких 

річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не 

перевищує двадцяти мільйонів гривень, об’єкт оподаткування може визначатися без 

коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного 

значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно 

до положень цього розділу. 

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за 

правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не 

перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування 

коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від’ємного 

значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно 

до положень цього розділу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років 

в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу. Про прийняте рішення 

платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший 

рік в такій безперервній сукупності років. В подальші роки такої сукупності коригування 

фінансового результату також не застосовуються (крім від’ємного значення об’єкта 

оподаткування минулих податкових (звітних) років). 

Для цілей п.п.134.1.1 п.134.1 ст.134 ПКУ до річного доходу від будь-якої діяльності, 

визначеного за правилами бухгалтерського обліку, включається дохід (виручка) від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи та 

інші доходи. 
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Так як річний дохід Компанії визначений за правилами бухгалтерського обліку за 2018 і 

2019 роки менше 20 млн. грн., прийнято рішення не застосовувати коригування 

фінансового результату до оподаткування на усі різниці.   

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за 2018 та 2019 роки: 

тис. грн 

 2018 2019 

Прибуток від страхової діяльності 

до оподаткування 

3712 3755 

Ставка податку на прибуток від 

страхової діяльності 

3% 3% 

Податок за встановленою ставкою 111 113 

Фінансовий результат до  

оподаткування 

2421 1764 

Ставка податку на прибуток  18% 18% 

Податок за встановленою ставкою - - 

Витрати з податку на прибуток 111 113 

   

6.21.  Розподіл прибутку 

В квітні 2019 році протоколом Річних Загальних Зборів Акціонерів Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «Ліберті» було вирішено прибуток не 

розподіляти. В жовтні 2019 році позачерговими зборами акціонерів прийнято рішення про 

виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку минулих років в сумі 40 000 тис. грн. 

Станом на 31.12.2019р. дивіденди виплачені в повному обсязі.  

В грудні 2019 року протоколом Наглядової ради Компанії прийнято рішення про 

призначення загальних зборів акціонерів на 20.01.2020р. щодо виплати ще 40 000 тис. грн 

дивідендів. 

7. Розкриття іншої інформації 

7.1. Умовні зобов’язання 

7.1.1. Судові розгляди 

1. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг проведено перевірку звітних даних Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «ЛІБЕРТІ» за 2016 рік, про що складено Акт про правопорушення № 

653/133/16  від 10.04.2017 року. 

 

27.04.2017 року Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг) № 1360 до 
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Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ЛІБЕРТІ» застосовані заходи 

впливу у вигляді зобов’язання усунення порушень законодавства про фінансові послуги. 

Також, зазначеним Розпорядженням зобов’язано повідомити Нацкомфінпослуг про 

усунення порушення з наданням підтверджуючих документів у термін включно до 

01.09.2017 року.  

 

Не погоджуючись із зазначеним Розпорядженням, Приватне акціонерне товариство 

«Страхова компанія «ЛІБЕРТІ» звернулось до Окружного адміністративного суду міста 

Києва із адміністративним позовом про визнання протиправним та скасування 

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1360 від 27.04.2017 р.  

 

Адміністративний позов подано до суду 21.08.2017р., справу передано на розгляд судді 

Келеберда В.І. та призначено до судового розгляду на 16.11.2017 р.  

В судове засідання, призначене на 16.11.2017 р., представник Нацкомфінпослуг не 

з’явився, заявив клопотання про відкладення розгляду справи з огляду на необхідність 

надання додаткових доказів, у зв’язку з чим судове засідання не відбулось. При цьому 

рішення про відмову в задоволенні позовних вимог судом не прийнято.  Справа 

826/10462/17. 

 

22.12.2018р. ухвалою Київського окружного адміністративного суду по справі 

826/10462/17 задоволено адміністративний позов про визнання протиправним та 

скасування Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1360 від 27.04.2017 р. Рішення суду 

набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма 

учасниками справи.  

 

15.02.2019р. Шостим апеляційним адміністративним судом відкрите апеляційне 

провадження за апеляційною скаргою Національної комісії, що здіснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг на рішення Окружного адміністративного 

суду міста Києва  від 22 грудня 2018 року у справі за адміністративним позовом 

Приватного акціонерного товариства «Срахової компанії «Ліберті»  до Національної 

комісії, що здіснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про визнання 

протиправними та скасування розпорядження від 27 квітня 2017 року № 1360. 

 

23.04.2019 р. постановою Шостого апеляційного адміністративного суду по справі 

826/10462/17 апеляційна скарга Національної комісії, що здіснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг на рішення Окружного адміністративного суду міста 

Києва  від 22 грудня 2018 року у справі за адміністративним позовом Приватного 

акціонерного товариства «Срахової компанії «Ліберті»  до Національної комісії, що 

здіснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про визнання 

протиправними та скасування розпорядження від 27 квітня 2017 року № 1360 залишити 

без задоволення. Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 05 

листопада 2018 року - залишити без змін. 

 

Рішенням від 13.06.2019р. №420/80/13-2/14/ЗС Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, прийнято рішення закрити 

справу про порушення законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють 

діяльність з надання фінансових послуг ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» у зв’язку з 

тим, що не доведено факт вчинення особою порушення законодавства про фінансові 

послуги, викладеного в Розпорядженні Нацкомфінпослуг №1360 від 27.04.2017 року.  

2. Компанія є відповідачем у  справі №810/9/18 Окружного адміністративного суду міста 

Києва за позовом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
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фінансових до  послуг щодо стягнення штрафної санкції в розмірі 1700,00 грн. (Постанова 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг № 1170/1779/13-3/14/П від 05.10.2017р. про застосування штрафної санкції за 

правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг на суму 1700,00 грн. За не 

виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1360 від 27.04.2017 р.).  

 

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 31.01.2018р. у справі № 

810/9/18 задоволено клопотання ПрАТ «Страхова компанія «ЛІБЕРТІ», заявлене в 

порядку статті 236 КАС України та провадження у справі за позовом Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Приватного 

акціонерного товариства «Страхова компанія «ЛІБЕРТІ» про стягнення штрафу в розмірі 

1700,00 грн. зупинене до набрання законної сили судовим рішенням у справі 

826/10462/17. 

 

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 24.06.2019р. справу № 

810/9/18 поновлено та призначене засідання на 16.07.2019р.  

16.07.2019р. Київський окружний адміністративний суд у справі № 810/9/18, розглянувши 

у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження 

адміністративну справу за позовом Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сфері ринків фінансових послуг до Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Ліберті» про стягнення коштів у розмірі 1700.00 грн, прийняв 

рішення - у задоволенні позову відмовити. 

 

Компанія виступає відповідачем по Справі 810/1638/18 Окружного адміністративного 

суду міста Києва за позовом Нацкомфінпослуг до щодо стягнення штрафної санкції в 

розмірі 3 400,00 грн. (невиконання ПрАТ «Страхова компанія «Ліберті» Постанови 

Нацкомфінпослуг № 1250/2023/13-2/14/П від 01.12.2017р. про застосування штрафної 

санкції за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг на суму 3 400,00 грн. за 

не виконання Розпорядження Нацкомфінпослуг № 1360 від 27.04.2017 р.).   

Ухвалою Київського окружного адміністративного суду від 01.06.2018р. у справі № 

810/9/18 прийнято рішення у задоволенні адміністративного позову.  

Ухвалою Шостого апеляційного адміністративного суду від 14.11.2018р апеляційне 

провадження у справі за адміністративним позовом Приватного акціонерного товариства 

«Страхова компанія «Ліберті» на рішення Київського окружного адміністративного суду 

від 01 червня 2018 року прийнято рішення зупинити до набрання законної сили судовим 

рішенням у справі №826/10462/17. 

 

Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 21.06.2019р. прийнято 

наступне рішення: Рішення Київського окружного адміністративного суду від 01 червня 

2018 року - скасувати та прийняти постанову, якою у задоволенні позовним вимог 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг відмовити. 

 

7.1.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють 

більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному 

економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти 

економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне 

тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Компанії, ймовірно, 

що Компанія змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така 
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невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під 

знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Компанії 

сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. 

Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом 

трьох років. 

7.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів  

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної 

нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не 

зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності 

Компанії. 

На балансі Компанії є дебіторська заборгованість за договорами безпроцентної поворотної 

фінансової допомоги. Згідно з умовою даних договорів допомога буде повернута за 

першою вимогою надавача допомоги протягом 180 днів. 

Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, і 

знаходяться в зоні контролю Компанії, так як допомога надавалася підприємствам, в яких 

Компанія має суттєвий вплив. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Компанії 

визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку 

керівництва Компанії, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не 

потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації. 

 

7.2. Розкриття інформації про пов’язані сторони 

Визначення пов’язаних сторін наведені в МСБО 24 «Розкриття інформації про пов’язані 

сторони». Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна з них має можливість 

контролювати  іншу, знаходиться під спільним контролем або може мати суттєвий вплив 

на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Під час аналізу 

кожного випадку відносин, що можуть являти собою відносини між пов’язаними 

сторонами, увага приділяється суті цих відносин, але не лише їх юридичній формі. 

За звітний період зі зв’язаними сторонами Товариство здійснювало наступні операції:  

-   страхування медичних витрат з управлінським персоналом та іншими 

зв’язаними сторонами; 

- виплати управлінському персоналу та іншим зв’язаним сторонам; 

-   надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги Товариствам, в яких 

Компанія має корпоративні права. 

 

До ключового персоналу Компанії входять Голова правління та його заступники, 

головний бухгалтер. Загальна сума виплат ключовому персоналу становить 275 тис. грн. 

Далі подана інформація про характер відносин з тими пов’язаними сторонами, з якими 

компанія проводила операції або мала залишки по операціях станом на 31.12.2018 р. та 

31.12.2019р. 

тис. грн 

Залишки по операціях з 

пов’язаними сторонами: 

2018 2019 

Інша дебіторська заборгованість* 230892 194312 
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Дебіторська заборгованість за 

договорами страхування 

- - 

Кредиторська заборгованість 

(договори оренди приміщень) 

15 7 

Операції з пов’язаними сторонами:   

Дохід від реалізації страхових послуг 3 2 

Страхові відшкодування по договорах 

страхування 

- - 

Витрати з оренди приміщення 88 88 

*Безвідсоткова поворотна фінансова допомога. 

Слід зазначити, що послуги, які надає та отримує Компанія по операціям з пов’язаними 

сторонами, відповідають звичайним цінам згідно податкового законодавства. 

 

7.3.  Цілі та політики управління фінансовими та страховими ризиками 
Управління ризиками є фундаментальним для страхового бізнесу і є суттєвим елементом 

операцій Компанії. Основні ризики, з якими стикається Компанія - це ринковий ризик, 

кредитний ризик та ризик ліквідності.  

7.3.1. Ризик ліквідності  

Ризик ліквідності - це ризик того, що суб'єкту господарювання буде складно виконати свої 

фінансові зобов'язання, що підлягають погашенню грошовими коштами або іншими 

фінансовими активами. Ризик ліквідності виникає у випадках неузгодження строків 

погашення за активами та зобов'язаннями. Узгодженість та/або контрольована 

неузгодженість строків погашення за активами та зобов'язаннями та процентних ставок по 

активах та зобов'язаннях є основою управління ліквідністю. Основний ризик ліквідності, 

що може виникати у Компанії, пов'язаний із щоденним забезпеченням наявності грошових 

ресурсів для врегулювання збитків, понесених по страхових договорах. Станом на 31 

грудня 2019 року та 2018 року у Компанії відсутній ризик географічного розташування, 

так як усі фінансові активи і зобов'язання були створені в Україні.  

7.3.2. Ринковий ризик  

Ринковий ризик - це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструмента або 

майбутні грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатись 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 інструментами, на які 

впливають загальні і специфічні зміни на ринку та 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.  
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Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові 

потоки від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім 

тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від 

того, чи спричинені вони чинниками, характерними для окремого фінансового 

інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові 

інструменти, з якими здійснюються операції на ринку. 

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів 

пом’якшення цінового ризику Компанія використовує диверсифікацію активів та 

дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим 

прибутком. 

Інвестиції в цінні папери не є суттєвими для балансу Компанії, тому не мають впливу на 

чисті активи Компанії. 

Щодо інвестицій в асоційовані компанії, то вони теж суттєво не впливають на фінансовий 

стан Компанії. Слід зазначити, так як, українське законодавство не передбачає єдиної 

політики щодо складання фінансової звітності, а саме ПрАТ «Страхова компанія 

«Ліберті» зобов’язана складати звітність відповідно до МСФЗ, що стосується об’єктів 

інвестицій, то згідно законодавства вони мають всі права їх не застосовувати. Але при 

аналізі фінансової звітності об’єктів інвестицій Компанія може чітко заявити, що їх 

вартість буде не меншою за балансову.  

Незважаючи на вищевикладене, управлінським персоналом було прийнято рішення 

застосувати МСБО 28 до інвестицій в асоційовані підприємства як того вимагають МСФЗ. 

Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

В компанії не має фінансових інструментів та активів виражених в іноземній валюті. Тому 

не проводила оцінку валютного ризику. 

Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки 

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 

Керівництво Компанія усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це 

впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін 

відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових інструментів. 

Активи, які наражаються на відсоткові ризики 

                                                                                                                   тис. грн 

Тип активу 31 грудня 2018 31 грудня 2019 

Банківські депозити 140 140 

ОВДП 1 031 1 167 

Всього 1 171 1 307 

   Частка в активах Компанії, %                              0,8%                              0,6% 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Компанія використовувала історичну 

волатильність відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років 

за оприлюдненою інформацією НБУ. 

Компанія визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 

процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші 

параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий 

вплив зміни відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів 

Компанії. 
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Відсоткові ризики 

Тип активу Вартість Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на чисті активи 

Компанії в разі зміни відсоткової 

ставки 

На 31.12.2019 р. 

Можливі коливання ринкових ставок                             + 4,0% пункти              - 4,0% пункти 

Банківські 

депозити 

140 13,4% -6 +6 

ОВДП 1167 18% -47 +47 

Разом  1307  -53 +53 

На 31.12.2018 р. 

Можливі коливання ринкових ставок                             + 4,0% пункти              - 4,0% пункти 

Банківські 

депозити 

140 13,4% -6 +6 

ОВДП 1031 18% -41 +41 

Разом  1171  -47 +47 

7.3.3. Кредитний ризик 

Основними фінансовими активами Компанії є грошові кошти, а також дебіторська 

заборгованість за договорами страхування та інша дебіторська заборгованість. Грошові 

кошти та строкові депозити оцінюються з мінімальним кредитним ризиком, оскільки 

розміщені у фінансових інститутах, які на даний момент мають мінімальний ризик 

дефолту. 

Компанія піддається ризику того, що клієнт може не оплатити або не виконати свої 

зобов'язання в строк перед Компанією, що в результаті призведе до фінансових збитків. 

Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Компанія веде жорсткий 

контроль над своєю дебіторською заборгованістю. Балансова вартість дебіторської та 

іншої заборгованості, являє собою максимальний кредитний ризик Компанії. 

 

7.4.Управління капіталом 

Компанія здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

 зберегти спроможність Компанії продовжувати свою діяльність так, щоб воно і 

надалі забезпечувало дохід для учасників Компанії та виплати іншим зацікавленим 

сторонам; 

         забезпечити належний прибуток учасникам Компанії завдяки встановленню цін на 

послуги Компанії, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Компанії здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 

керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі 

отриманих висновків Компанія здійснює регулювання капіталу шляхом залучення 

додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення 

існуючих позик.  

Компанія не має офіційного внутрішнього документу, що визначає принципи управління 

капіталом, однак керівництво приймає засоби по підтриманню капіталу на рівні, 

достатньому для задоволення операційних та стратегічних потреб Компанії, а також для  




