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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Ліберті» 

Примітки до окремої річної фінансової звітності за рік, що 

закінчився 31 грудня 2017 року. 

1. Загальна інформація 

   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 
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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; 

   - 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  2017 р. складає 9 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. 

   Веб-сайт: www.sk-liberty.com.ua 

2. Основа складання фінансової звітності 

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

2017 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 

2017 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

   В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, 

оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 14 

«Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які набувають чинності 01 січня 2018 

року.  

   За рішенням керівництва Компанії, дострокове застосування нових МСФЗ не 

здійснюється. 

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

винятком фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю. 

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

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

http://www.sk-liberty.com.ua/
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округленням до тисяч, якщо не зазначено інше. Гривня не є вільноконвертованою 

валютою за межами України. 

Рішення про затвердження фінансової звітності 

   Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску (з метою оприлюднення) 

керівником Компанії 28 лютого  2018 року. Ні учасники Компанії, ні інші особи не мають 

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

   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 могло продовжити подальше здійснення фінансово-

господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

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 

   Компанія 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 застосовувало зміни в облікових політиках в 2017 році порівняно із 

обліковими політиками, які Компанія використовувала для складання фінансової звітності 

за період, що закінчився 31 грудня 2016 року. 

3.1.3. 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 
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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. 

3.1.3.1  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: 

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

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

витрат у Концептуальній основі фінансової звітності. 

   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. 

3.1.3.2. 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». 
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3.1.3.3. 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:  

  а) 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  

  б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також 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.  

   3.1.3.4. 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. 

3.1.3.5. Використання ставок дисконтування 

   Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у 

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

запроваджено ліквідаційну комісію, становила 13,0% річних. 

   При дисконтуванні фінансових активів Компанія використовує середньозважений курс 

банківських депозитів згідно статистичних даних НБУ.  

3.1.3.6. 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. 
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   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.  

3.1.4. Форма та назви фінансових звітів 

   Перелік та назви форм фінансової звітності Компанії відповідають вимогам, 

встановленим НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

3.1.5. Методи подання інформації у фінансових звітах 

   Згідно 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 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. 

3.2. 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  
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   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 

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 

3.3. Облікові політики щодо фінансових інструментів 

3.3.1. Фінансові інструменти та інвестиції 

  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.  
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   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. 

   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.  
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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 

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 
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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. Дебіторська заборгованість  

   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".  

   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. 
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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. 

   Компанія визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до 

статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому 

періоді. 

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.  
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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. 

   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 
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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. 

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); 
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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. 

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 
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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 

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. 
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   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. 

   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: 

31.12.2016 31.12.2017 

Гривня/1 долар США                 27,19   28,0672 

Гривня/1 євро                  28,42   33,4954 

 

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. 
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   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. 

   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, не вираховуються з величини нерозподіленого 

прибутку до моменту їх затвердження Загальними зборами акціонерів. 

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 9 та МСФЗ 13 у звіті про 

фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 
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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 

зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. 

Подальша оцінка депозитів у 

національній валюті 

здійснюється за справедливою 

вартістю очікуваних грошових 

потоків 

Дохідний 

(дисконтува

ння 

грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними 

договорами 

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 
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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 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Дата оцінки 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 31.12.17 31.12.16 

Довгострок

ові 

фінансові 

інвестиції 

- - 140 356 - - 140 356 

Інвестиції 

доступні для 

продажу 

 

- 

 

- 

 

0 

 

24 

 

– 

 

– 

 

0 

 

24 

Дебіторська 

заборгованіс

ть 

 

– 

 

– 

 

- 

 

- 

 

226494 

 

227546 

 

226494 

 

227546 

 

5.3. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

   У 2016-2017 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 

31.12.2016 р. 

Придбання 

(продажі) 

Залишки станом 

на 31.12.2017 р. 

Стаття (статті) у 

прибутку або 

збитку, у якій 

прибутки або 

збитки визнані 

Дебіторська 

заборгованість 

227546 (1052) 226494 - 

 

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 2017 2016 2017 2016 

1 2 3 4 5 

Фінансові активи     

Інвестиції доступні для 

продажу 

0 24 0 24 

Дебіторська заборгованість 226494 227546 226494 227546 

Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

2719 2646 2719 2646 

Поточні зобов’язання 364 323 364 323 
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   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 

                                                                                               тис. грн 

За історичною вартістю Нематеріальні 

активи 

31 грудня 2015 року 458 

Накопичена амортизація за 2016 рік (26) 

31 грудня 2016 року    432 

Накопичена амортизація за 2017 рок (26) 

31 грудня 2017 року    406 

Чиста балансова вартість  

31 грудня 2017 року    406 

31 грудня 2016 року    432 

   До нематеріальних активів з невизначеним строком використання, які обліковуються на 

балансі Компанії станом на 31.12.2017 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 

1 3 5 6 7 

01 січня 2015 року 21 - 1 22 

Надходження 47 36 - 83 

Вибуття     

31 грудня 2015 року 68 36 1 105 

Надходження - - - - 

Вибуття (4) (30) - (34) 
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31 грудня 2016 року 64 6 1 71 

Надходження   1 1 

Вибуття - - (1) (1) 

31 грудня 2017 року 64 6 1 71 

Накопичена 

амортизація 

    

01 січня 2015 року 9 - 1 10 

Нарахування за рік 9 5 - 14 

31 грудня 2015 року 18 5 1 24 

Нарахування за рік 11 3 - 14 

Вибуття (1) (5) - (6) 

31 грудня 2016 року 28 3 1 32 

Нарахування за рік 11 1 1 13 

Вибуття - - (1) (1) 

31 грудня 2017 року 39 4 1 44 

Чиста балансова 

вартість 

    

31 грудня 2017 року 25 2 - 27 

31 грудня 2016 року 36 3 - 39 

31 грудня 2015 року 50 31 - 81 

   Станом на 31 грудня 2017 та 2016 років у складі основних засобів повністю зношені 

основні засоби становлять 8,5 тис. грн. 

   Протягом року, що закінчується 31 грудня 2017 року, Компанія не змінювала свою 

політику щодо обліку основних засобів. Зменшення корисності не спостерігалось. В 2016 

році Компанією були продані основні засоби, а саме меблі, так як їх використання в 

господарській діяльності визнане не раціональним. 

6.3. Довгострокові фінансові інвестиції: інші фінансові інвестиції  

   Станом на 31.12.2016р. на балансі Компанії обліковуються фінансові інвестиції, наявні 

для продажу, що представлені цінними паперами українських емітентів на суму 356 тис. 

грн. та частками в статутному капіталі асоційованих підприємств на суму 29400 тис. грн. 

   В 2017 році було перецінено інвестиції у вигляді цінних паперів за справедливою 

вартістю. Вартість інвестиції 2-го рівня ієрархії було визначено на основі даних останньої 

ціни продажу на фондовій біржі ПАТ «Українська біржа», з них акції ПАТ "ДТЕК  

ЗАХІДЕНЕРГО" було оцінено відповідно до повідомлення наглядової ради ПАТ "ДТЕК  

ЗАХІДЕНЕРГО" про затвердження ціни обов’язкового придбання акцій у акціонерів 
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Товариства у розмірі 130,46 грн за одну просту акцію Товариства. Інвестиції 3-го рівня 

ієрархії, а саме акції ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" було оцінено за нульовою вартістю, так 

як немає публічних даних про діяльність ПАТ "КОНЦЕРН СТИРОЛ" з 2014р. Згідно з 

публікацій офіційних медіа, Товариство призупинило діяльність в зв’язку з проведенням 

АТО на території, де розміщується місце виробничих потужностей.  

тис. грн. 

 Частка, % 31 грудня 2016 Частка, % 31 грудня 2017 

Акції: АТ 

"Райффайзен 

Банк Аваль" 

0,0001 53 0,0001 14 

Акції: ПАТ 

"ДТЕК  

ЗАХІДЕНЕРГО" 

0,0015 25 0,0015 25 

Акції: ПАТ 

"КИЇВЕНЕРГО" 
0,0028 23 0,0028 84 

Акції: ПАТ 

"КОНЦЕРН 

СТИРОЛ" 

0,0050 145 0,0050 0,00 

Акції: ПАТ 

"Укртелеком" 
0,0006 110 0,0006 17 

Всього  356  140 

   Вартість інвестицій  є не суттєвою, тому її зміна не впливає в цілому на фінансовий стан 

Компанії.  

   Станом на 31.12.2017р. 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. 

                                                                                                     тис. грн 

 31 грудня 2016 31 грудня 2017 

ТОВ «Автобансервіс» 15 600 0,00 

ТОВ «Бабинський комбікормовий завод» 1 800 954 

ТОВ «Європетроліум» 12 000 14 388 

Всього 29 400 15342 

   При застосуванні методу участі капіталі Компанія використовувала дані фінансової 

звітності асоційованих підприємств станом на 31.12.2017р. 
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6.4. Поточні фінансові інвестиції 

   Станом на 31.12.2016 р. на балансі Компанії обліковувались фінансові інвестиції, наявні 

для продажу, що представлені інвестиційними сертифікатами ТОВ "КУА "Абсолют 

капітал" на загальну суму 24 тис. грн.  

   Управлінський персонал не зміг знайти дані про справедливу вартість наявних 

інвестицій, тому не здійснював переоцінку за справедливою вартістю. Вартість інвестицій  

є не суттєвою, тому її зміна не впливала в цілому на фінансовий стан Компанії.  

   Станом на 31.12.2017 р. інвестиційні сертифікати ТОВ "КУА "Абсолют капітал" 

відповідно до виписки про стан рахунку в цінних паперів ПрАТ «Страхова компанія 

«Ліберті», є заблокованими в зв’язку з порушенням ліцензійних умов на ринку цінних 

паперів та фондовому ринку. Компанією прийнято переоцінити вартість даних інвестицій 

за нульовою вартістю. Зміна вартості від переоцінки інвестицій суттєво не вплинула на 

фінансовий стан Компанії. 

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 2017 року представлена таким чином: 

   - чиста дебіторська  заборгованість за товари, роботи, послуги становить 18 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 31.12.2017р. 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 2017 року   18 18  -  - 

31 грудня 2016 року 289 289 - - 
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6.6.Інша дебіторська заборгованість 

   Інша дебіторська  заборгованість на 31 грудня 2017 за даними бухгалтерського обліку 

представлена таким чином: 

   - з нарахованих доходів - 27 тис. грн.; 

   - інша дебіторська заборгованість включає:  за договорами безвідсоткової поворотної 

фінансової допомоги – 237 438 тис. грн. ; за іншими договорами – 48 тис. грн. Станом на 

31.12.2017р. вся дебіторська заборгованість підтверджена дебіторами.  

   В 2016 році було нараховано резерв сумнівних боргів щодо дебіторської заборгованості, 

а саме: на суму 10 997 тис. грн. за договором безвідсоткової поворотної фінансової 

допомоги в зв’язку з простроченням строків повернення;  на суму 4 тис. грн.    ( в 2016 

році) та 36 тис. грн. (в 2015 році), яка представлена залишками коштів на рахунках в 

банках, які знаходяться в стадії ліквідації. 

   Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за 

амортизованою собівартістю із застосуванням методу ефективного відсотка. Для 

застосування методу ефективної ставки 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.  

   В Балансі інша дебіторська заборгованість відображена за мінусом резерву сумнівних 

боргів, та представлена наступним чином: 

- з нарахованих доходів  - 27 тис. грн. 

- інша дебіторська заборгованість – 226 449 тис. грн. 

6.7. Грошові кошти та їх еквіваленти 

тис. грн 

 31 грудня 2016  31 грудня 2017 

Каса та рахунки в банках, в тис. грн 661 654 

Банківські депозит від 3х до 6ти 

місяців, тис. грн. 

1985 2065 

Всього 2646 2719 

   Нараховані відсотки по депозитам відображені в складі дебіторської заборгованості за 

розрахунками по нарахованим доходах і складає 27 тис. грн. Компанія не проводила 

дисконтування грошових потоків, так як депозитні договори є короткостроковими і зміна 

їх вартості суттєво не вплине на фінансову звітність Компанії.  

6.8.Власний капітал 

   Станом на 31 грудня 2017 року власний капітал  Компанії становить 243781 тис. грн. і 

представлений статутним капіталом –10000 тис. грн.,  резервним капіталом – 119530 тис. 
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грн.(в тому числі вільні резерви страховика -110000 тис. грн.), нерозподіленим прибутком 

–  114251 тис. грн. 

   Станом на 31 грудня 2016 року власний капітал  Компанії становить 258925 тис. грн. і 

представлений статутним капіталом –10000 тис. грн.,  резервним капіталом – 119530 тис. 

грн.(в тому числі вільні резерви страховика -110000 тис. грн.), нерозподіленим прибутком 

–  129395 тис. грн. 

   Статутний капітал Компанії становить 10000000 (десять мільйонів) грн., складається із 

10 000 простих іменних акцій номінальною вартості 100 грн. кожна.   

   Інформація про акціонерів фінансової установи - власників істотної участі станом на 

31.12.2016 р.: 

   - Кац Олександр Наумович – 50 % 

   - Чернявський Ігор Євгенович – 25%. 

   - Стешенко Вячеслав Олександрович – 12,5% 

   - Глубокова Наталія Анатоліївна – 12,5% 

   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 31.12.2017 року на балансі Компанії обліковуються страхові резерви в сумі 

836 тис. грн., резерв заявлених, але не виплачених збитків – 39 тис. грн., частка 

перестраховиків в страхових резервах – 33 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». 

   Величина резерву незароблених премій методо «1/24», залежить від часток надходжень 

сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків), які не можуть бути 

меншими 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових премій, 

страхових внесків), з відповідних видів страхування та коефіцієнтів для його обчислення. 

   Для розрахунку резерву незароблених премій даним методом, договори групуються: за 

видами страхування, за датами початку дії договорів, які припадають на однакові місяці, 

за строками дії договорів (у місяцях). 
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   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 2016 року та на кінець 

звітного періоду склала: 

     тис.грн. 

ВИД СТРАХУВАННЯ 

Резерв 

незароблених 

премій на 

31.12.2016р. 

Резерв 

незароблених 

премій на 

31.12.2017р. 

Страхування відповідальності перед третіми особами 

(крім цивільної відповідальності власників наземного, 

відповідальності власників повітряного, 

відповідальності власників водного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) 

5 9 

Страхування від нещасних випадків 2 107 

Страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ 6 5 

Обов’язкове особисте страхування від нещасних 

випадків на транспорті 
11 15 

Страхування майна - 1 

Страхування медичних витрат 4 180 

Обов’язкове страхування ЦВ суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів  
87 26 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного); 
656 146 

Страхування фінансових ризиків 63 86 

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, 

260 261 
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господарська діяльність на яких може призвести до 

аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного 

характеру 

ВСЬОГО 1094 836 

   Величина частки перестраховиків в страхових резервах Компанії на кінець 2016 року і 

на кінець звітного періоду склала: 

  тис. грн. 

ВИД СТРАХУВАННЯ 

Частка перестраховиків в страхових 

резервах 

На 31.12.2016 На 31.12.2017 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного); 
49 33 

ВСЬОГО 49 33 

   Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків на кінець 2016 року та на кінець 

звітного періоду склала 

  тис. грн. 

Вид страхування На 31.12.2016 На 31.12.2017 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного); 
46 37 

Страхування медичних витрат 2 2 

ВСЬОГО 48 39 

   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 
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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 2016 31 грудня 2017 

Резерв відпусток 102 156 

Всього 102 156 

 

6.11. Кредиторська заборгованість та отримані аванси за операціями страхування та 

перестрахування 

   Станом на 31 грудня 2016 року  та на 31 грудня 2017 року кредиторська заборгованість 

та отримані аванси за договорами страхування складає 1 тис. грн. та 8 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 2016 та на 31 грудня 2017 року представлені наступним 

чином: 

тис. грн 

 31 грудня 2016 31 грудня 2017 

за роботи, послуги 11 94 

за розрахунками з 

бюджетом 

172 104 

заборгованість зі 

страхування 

9 9 

заборгованість з оплати 

праці 

31 32 

інші поточні зобов’язання 99 117 

Всього 322 356 

   Станом на 31 грудня 2017 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 2016 р. та 2017 р. представлений наступним чином: 
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тис. грн 

 2016 2017 

Премії, валова сума 4775 3244 

Премії, передані в перестрахування 105 84 

Зміна резерву незароблених премій (196) (258) 

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених 

премій  

5 (17) 

Дохід від реалізації послуг 4871 3401 

6.14. Собівартість 

тис. грн 

 2016 2017 

Страхові виплати 790 121 

Витратні матеріали - 5 

На оплату експертних (оцінних) робіт 4 - 

Всього 794 126 

 

6.15. Інші операційні доходи, інші операційні витрати 

тис. грн 

Інші операційні доходи 2016 2017 

Дохід від надання послуг для інших 

страховиків 

42 40 

Суми, що отримуються в результаті 

реалізації переданого 

страхувальником права вимоги до 

особи, відповідальної за заподіяний 

збиток 

65 - 

Частки страхових виплат і 

відшкодувань, компенсовані 

перестраховиками 

38 16 

Інші операційні доходи 328 372 

Всього 473 428 

Інші операційні витрати 2016 2017 
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Штрафи, пені - 2 

Ассистанські послуги - 40 

Сумнівні, безнадійні борги 4 - 

Інші операційні витрати 1 - 

Всього 5 42 

6.16. Інші доходи і витрати 

тис. грн 

Інші доходи 2016 2017 

Дохід від продажу основних засобів 35 - 

Сумнівні, безнадійні борги   8999 - 

Дохід від зміни справедливої вартості 

цінних паперів 

- 62 

Всього 9034 62 

Дохід від участі в капіталі - 2388 

Інші витрати 2016 2017 

Витрати від списання основних 

засобів 

28 - 

Витрати від зменшення корисності 

необоротних активів 

- 301 

Сумнівні, безнадійні борги 10997 - 

Всього 11025 301 

Витрати від участі в капіталі - 19301 

6.17. Фінансові доходи і витрати 

тис. грн 

Інші фінансові доходи 2016 2017 

Дивіденди за акціями - 3 

Всього - 3 

Інші фінансові витрати 2016 2017 

Всього - - 
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6.18. Адміністративні витрати 

тис. грн 

Адміністративні витрати 2016 2017 

Витрати на оплату праці 392 523 

Витрати на соціальні заходи 86 126 

Амортизація 40 38 

Орендна плата  195 109 

Інші 180 329 

Всього 893 1125 

6.19. Витрати на збут 

тис. грн 

Витрати на збут 2016 2017 

Агентська винагорода   1507 441 

Всього 1507 441 

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 2016 і 

2017 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 2016 та 2017 роки: 

тис. грн 

 2016 2017 

Прибуток від страхової діяльності 

до оподаткування 

4871 3244 

Ставка податку на прибуток від 

страхової діяльності 

3% 3% 

Податок за встановленою ставкою 146 97 

Фінансовий результат до  

оподаткування 

101 (15 144) 

Ставка податку на прибуток  18% 18% 

Податок за встановленою ставкою 18 - 

Донараховано податок на прибуток 

за 2016 рік 

- 2 

Витрати з податку на прибуток 164 99 

6.21.  Розподіл прибутку 

   В 2017 році протоколом Загальних Зборів Акціонерів Приватного акціонерного 

товариства «Страхова компанія «Ліберті» було вирішено прибуток не розподіляти. 

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 

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 
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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. 

   Станом на 31.12.2017р. рішення по вищезазначеній справі не має. 

 

   2. Станом на 31.12.2017 р. Компанія є відповідачем у  справі №810/9/18 Окружного 

адміністративного суду міста Києва за позовом Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сфері ринків 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. 

 

7.1.3. 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 

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. 

7.1.4. 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 
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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 повязані 

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. 

   Далі подана інформація про характер відносин з тими пов’язаними сторонами, з якими 

компанія проводила операції або мала залишки по операціях станом на 31.12.2016 р. та 

31.12.2017р. 

тис. грн 

 2016 2017 

Залишки по операціях з 

пов’язаними сторонами: 

  

Інша дебіторська заборгованість   238 237 237 438 

Дебіторська заборгованість за 

договорами страхування 

65 - 

Кредиторська заборгованість  102 7 

Операції з пов’язаними сторонами:   

Дохід від реалізації страхових послуг 711 100 

Страхові відшкодування по договорах 

страхування 

661 - 

Витрати з оренди приміщення 27 63 

   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 
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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 2017 року та 2016 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.  

   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 іноземниїій 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 Компаніїусвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це 

впливатиме як на доходи Компанії, так і на справедливу вартість чистих активів. 
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   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 2016 31 грудня 2017 

Банківські депозити 1985 2065 

Всього 1985 2065 

   Частка в активах Компанії, %                    1,0%                              0,8% 

   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. 

Відсоткові ризики 

Тип активу Вартість Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на чисті активи 

Компанії в разі зміни відсоткової 

ставки 

На 31.12.2017 р. 

Можливі коливання ринкових ставок                             + 4,0% пункти              - 4,0% пункти 

Банківські 

депозити 

2065 13% -83 +83 

Разом  2065  -83 +83 

На 31.12.2016 р. 

Можливі коливання ринкових ставок                             + 4,9% пункти              - 4,9% пункти 

Банківські 

депозити 

1985 11% -97 +97 

Разом  1985  -97 +97 

 

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. 
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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 

підтримання довіри учасників ринку. Це досягається шляхом ефективного управління 

грошовими коштами, постійного контролю виручки та прибутку, а також планування 

довгострокових інвестицій, які фінансуються за рахунок коштів операційної діяльності 

Компанії. Здійснюючі дані заходи, Компанія прагне забезпечити стійкий ріст прибутку. 

Вартість чистих активів Компанії станом на 31 грудня 2016р. та 31 грудня 2017р. 

становить 258 925 тис. грн. і 245 176 тис. грн.. відповідно, що є більшою зареєстрованого 

розміру статутного капіталу страховика (10 000 тис. грн.), що відповідає нормативним 

вимогам. 

7.5. Події після Балансу 

У Компанії відсутня інформація про події після дати балансу 31.12.2017р. які б впливали 

на фінансову звітність за рік, що закінчується 31.12.2017 року. 

 

 

Керівник                                                                                   Діденко С.О. 

 

Головний бухгалтер                                                               Шевчук А.А. 


