
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство " Страхова компанія "УЛЬТРА"  за ЄДРПОУ 33152597
Територiя Голосіївський район м.Києва  за КОАТУУ 8036100000
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 5
Aдреса, телефон вулиця Голосіївська, буд. 7, корпус 3, м. КИЇВ, 03039 5254948
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 2018  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 410 399
первісна вартість 1001 438 442
накопичена амортизація 1002 28 43

Незавершені капітальні інвестиції 1005  -  -
Основні засоби 1010 2 842 2 868

первісна вартість 1011 2 865 2 899
знос 1012 23 31

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 3 552  -
  інші фінансові інвестиції 1035 1 1
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 6 805 3 268

   ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 25  -
Виробничі запаси 1101 25  -
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 1 023  -
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 29 39
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145  -  -

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 193 284
Поточні фінансові інвестиції 1160  -  -
Гроші та їх еквіваленти 1165 10 183 6 943
Готівка 1166  -  -
Рахунки в банках 1167 10 183 6 943
Витрати майбутніх періодів 1170  -  -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 579 44
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181  -  -

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 18  -
резервах незароблених премій 1183 561 44



інших страхових резервах 1184  -  -
Інші оборотні активи 1190  -  -
Усього за розділом ІІ 1195 12 032 7 310

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200  -  -
Баланс 1300 18 837 10 578

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  -  -
Додатковий капітал 1410  -  -
Емісійний дохід 1411  -  -
Накопичені курсові різниці 1412  -  -
Резервний капітал 1415 103 103
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 466 315
Неоплачений капітал 1425 (  - ) (  - )
Вилучений капітал 1430 (  - ) (  - )
Інші резерви 1435  -  -
Усього за розділом І 1495 10 569 10 418

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  -  -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521  -  -
Цільове фінансування 1525  -  -
Благодійна допомога 1526  -  -
Страхові резерви 1530 1 400 81
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань

1531  -  -

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 38  -
резерв незароблених премій 1533 1 362 81
інші страхові резерви 1534  -  -
Інвестиційні контракти 1535  -  -
Призовий фонд 1540  -  -
Резерв на виплату джек-поту 1545  -  -
Усього за розділом ІІ 1595 1 400 81

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  -  -
розрахунками з бюджетом 1620 88 22
у тому числі з податку на прибуток 1621 88 12
розрахунками зі страхування 1625  -  -
розрахунками з оплати праці 1630  -  -
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 405 8

Поточні забезпечення 1660 56 37
Доходи майбутніх періодів 1665  -  -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670  -  -
Інші поточні зобов'язання 1690 6 319 12
Усього за розділом ІІІ 1695 6 868 79

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 18 837 10 578

Керiвник Плотнікова Ганна Федорівна

Головний бухгалтер Зворська Любов Федорівна

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



КОДИ
 Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство " Страхова компанія "УЛЬТРА"  за ЄДРПОУ 33152597

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
                                    за Рік 2018  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 978 2 002

премії підписані, валова сума 2011 407 2 952
премії, передані у перестрахування 2012 193 1 144
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 (1 281) (376)
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 (517) (182)

Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 3 ) ( 1 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 586 493
Валовий:

прибуток 2090 389 1 508
збиток 2095 (  - ) (  - )

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

2105  -  -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 20 16
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 38 (117)
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 18 (101)

Iншi операцiйнi доходи 2120 1 046 7 330
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 ( 1 478 ) ( 1 740 )
Витрати на збут 2150 (  - ) (  - )
Інші операційні витрати 2180 ( 65 ) ( 10 )

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  - 7 104
  збиток 2195 ( 88 ) (  - )
Доход від участі в капіталі 2200  -  -
Інші фінансові доходи 2220  -  -
Інші доходи 2240 3 501 51

у тому числі:
дохід від  благодійної допомоги

2241  -  -

Фінансові витрати 2250 (  - ) (  - )
Втрати від участі в капіталі 2255 (  - ) (  - )
Інші витрати 2270 ( 3 552 ) ( 7 900 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275  -  -



Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
  прибуток 2290  -  -
  збиток 2295 ( 139 ) ( 745 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (12) (88)
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після
оподаткування

2305  -  -

Чистий фінансовий результат:  
  прибуток 2350  -  -
  збиток 2355 ( 151 ) ( 833 )

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  -  -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450  -  -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455  -  -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460  -  -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 (151) (833)

ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний

Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500  -  -
Витрати на оплату праці 2505 321 541
Відрахування на соціальні заходи 2510 68 117
Амортизація 2515 23 27
Інші операційні витрати 2520 1 720 1 560
Разом 2550 2 132 2 245

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  -  -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605  -  -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610  -  -
Скоригований чистий прибуток (збиток)  на
одну просту акцію 2615  -  -
Дивіденди на одну просту акцію 2650  -  -

      Керiвник Плотнікова Ганна Федорівна

      Головний бухгалтер Зворська Любов Федорівна



КОДИ
                                        Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство " Страхова компанія "УЛЬТРА"  за ЄДРПОУ 33152597
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
                                   за Рік 2018 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  -  -
Повернення податків і зборів 3005  -  -
у тому числі податку на додану вартість 3006  -  -
Цільового фінансування 3010 1 2
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 19 6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035  -  -
Надходження від операційної оренди 3040  -  -
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород

3045  -  -

Надходження від страхових премій 3050 1 587 3 562
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055  -  -
Інші надходження 3095 837 7 263
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 947 ) ( 1 057 )
Праці 3105 ( 270 ) ( 440 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 73 ) ( 117 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 268 ) ( 250 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 88 ) ( 146 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117 (  - ) (  - )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 180 ) ( 104 )
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

(
1 357

) (
1 978

)

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 (  - ) (  - )
Інші витрачання 3190 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -471 6 991

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 3 501  -
необоротних активів 3205  - 9
Надходження від отриманих:
відсотків 3215  -  -
дивідендів 3220  -  -
Надходження від деривативів 3225  -  -
Надходження від погашення позик 3230  -  -
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235  -  -
Інші надходження 3250  -  -



Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( 3 501 ) (  - )
необоротних активів 3260 ( 2 800 ) ( 55 )
Виплати за деривативами 3270 (  - ) (  - )
Витрачання на надання позик 3275 (  - ) (  - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3280

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3290 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 800 -46

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 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату відсотків 3360 (  - ) (  - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди

3365 (  - ) (  - )

Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370

(
 -

) (
 -

)

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375

(
 -

) (
 -

)

Інші платежі 3390 (  - ) (  - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395  -  -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -3 271 6 945
Залишок коштів на початок року 3405 10 183 3 205
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 31 33
Залишок коштів на кінець року 3415 6 943 10 183

Керiвник Плотнікова Ганна Федорівна

Головний бухгалтер Зворська Любов Федорівна



КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2019 01 01

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство " Страхова компанія "УЛЬТРА" за ЄДРПОУ 33152597

(найменування)
Звіт про власний капітал

за Рік 2018 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  -  - 103 465  -  - 10 568

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

 Виправлення помилок 4010  -  -  -  - 1  -  - 1

 Інші зміни 4090  -  -  -  -  -  -  -  -

 Скоригований зали-
 шок на початок року 4095 10 000  -  - 103 466  -  - 10 569

 Чистий прибуток
 (збиток) за звітний
 період 4100  -  -  -  - (151)  -  - (151)

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

 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  -  -  -  -  -  -  -  -

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

 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  -  -  -  - (151)  -  - (151)

 Залишок на кінець
 року 4300 10 000  -  - 103 315  -  - 10 418

Керiвник Плотнікова Ганна Федорівна

Головний бухгалтер Зворська Любов Федорівна
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ПРИМІТКИ 

до фінансової звітності за 2018 рік 

ПрАТ «СК «УЛЬТРА» 
 

1. Загальна інформація 

 

Інформація про підприємство: 

     Повне найменування : Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «УЛЬТРА». 
     Скорочена назва підприємства : ПрАТ « СК «УЛЬТРА» 

     Попереднє найменування: Приватне акціонерне  товариство «Страхова компанія «Страховий капітал 

України». Зміна найменування здійснена згідно рішення позачергових загальних зборів акціонерів 

приватного акціонерного товариства « Страхова компанія «Страховий капітал України» (Протокол № 2 

від 30.06.2017р.).  

    Місцезнаходження - 03039, м.Київ, вул.Голосіївська, 7 корпус 3 

    Код ЄДРПОУ: 33152597    

    Організаційно - правова форма: акціонерне товариство. 

    Країна реєстрації - Україна. 

    Юридична адреса -03039, м.Київ, вул.Голосіївська, 7 корпус 3 

    Дата державної реєстрації:   29 грудня 2004 року  

    Дата внесення змін до відомостей про юридичну особу в Єдиний державний реєстр юридичних  

    осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 04.07.2017р.        

    Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи:  № 11101443 

     Офіційна сторінка в Інтернеті__ http://ultra-insure.com.ua/ __ 

     Адреса електронної пошти _ info@ultra-insure.com.ua _ 

    

 Основний вид діяльності за КВЕД : 65.12  – інші види страхування, крім страхування життя. 

 

 ПрАТ «СК «УЛЬТРА»  станом на 31.12.2018 року має наступні ліцензії: 

 

Страхування від нещасних випадків 569605 01.03.2011 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 569602 01.03.2011 

Страхування залізничного транспорту 190506 15.01.2013 

Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 569604 01.03.2011 

Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 

водного транспорту) 
190505 15.01.2013 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 569598 01.03.2011 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 569599 01.03.2011 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 569601 01.03.2011 

Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 

пунктами 12 - 14 цієї статті) 
569606 01.03.2011 

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту) 
569600 01.03.2011 

Страхування фінансових ризиків 569607 01.03.2011 

Страхування медичних витрат 569603 01.03.2011 

Авіаційне страхування цивільної авіації 190504 15.01.2013 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на 

випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 
190503 15.01.2013 

Страхування сільськогосподарської продукції 
Без 

номера 
22.03.2016 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) 

Без 

номера 
22.03.2016 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 
Без 

номера 
22.03.2016 
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        Основний вид діяльності згідно Статуту: проведення страхування, перестрахування та здійснення 

фінансової діяльності, пов‟язаної із формуванням,  розміщення страхових резервів та їх управлінням. 

        Товариство займається проведенням всіх видів обов‟язкового та добровільного страхування та 

перестрахування згідно з чинним законодавством України, на які воно отримало ліцензії. 

        Інвестиційною діяльністю товариства є вкладення в акції та інші цінні папери( у тому числі 

державні цінні папери, цінні папери банків, підприємств та організацій) , придбання паїв 

господарських товариств, будинків, споруд, обладнання, земельних ділянок. Фінансовою діяльністю є 

випуск у встановленому порядку власних цінних паперів ( акцій, облігацій), тощо. 

        Товариство може надавати послуги для інших страховиків на підставі укладених цивільно-

правових угод, надавати послуги ( виконувати роботи), якщо це безпосередньо пов‟язано із 

зазначеними видами діяльності, а також будь-які операції для забезпечення власних господарських 

потреб Товариства.  

 
        Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати 

особливості, характерні для перехідної економіки.  

         Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного 

зростання у світовій економіці. Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні 

тлумачення та часто змінюється. 

          Страхові компанії в 2018 році застосовували ставку податку на прибуток, визначений за 

правилами бухгалтерського обліку відповідно до НПБО або МСФЗ, в розмірі 18%  та  від одержаного 

доходу від страхування та співстрахування, визначеного згідно з підпунктом 141.1.2 пункту 141.1 

статті 141 розділу III -  у розмірі 3% .  

           Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності 

економічних, фінансових та монетарних заходів, які вживаються Урядом, а також від змін у 

податковій, юридичній, регулятивній та політичній сферах. 

            Керівництво не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на страховий сектор та 

інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть надати на майбутній 

фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає всі необхідні заходи для 

забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства. 

 

2. Загальна основа формування фінансової звітності 

 

2.1.  Достовірне подання та відповідність МСФЗ 

          Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірно подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 

грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів 

при прийнятті ними економічних рішень.  

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

2018 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 1 січня 2018 року, 

що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

          Підготовлена Товариством 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 Товариство 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. 
2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності 

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

стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності 01 січня 2019 року. 

        За рішенням керівництва Товариство МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не 

застосовується. 

 
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення. 

Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України 

– гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 
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2.4.  Припущення про безперервність діяльності  
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності 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 Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності 

відповідно до принципів безперервності діяльності. 

 

 

2.5. Звітний період фінансової звітності 
   Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, є період з 01.01.2018 

року по 31.12.2018 року. 

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності Товариства. Фінансова 

звітність достовірно відображає фінансове положення Товариства  на 31 грудня 2018 року, результати 

її господарської діяльності і потоки грошових коштів за 2018 рік відповідно до Міжнародних 

стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході 

підготовки фінансової звітності були зроблені справедливі думки і оцінки. Керівництво також 

підтверджує, що фінансова звітність була підготовлена на основі принципу безперервності діяльності.  

Керівництво несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку належним чином, за 

вживання розумних заходів для захисту активів Товариства, а також за запобігання і виявлення 

шахрайства і інших порушень. Воно також несе відповідальність за діяльність Товариства   відповідно 

до законодавства України. 

2.6. Рішення про затвердження фінансової звітності 

   Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску  Наглядовою радою Товариства 22 

лютого 2019 р. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової 

звітності після її затвердження до випуску. 

 

3.Стислий виклад принципів облікової політики 

 

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

     Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або 

амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти», а також інвестиційної нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю 

відповідно до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість». Оцінка справедливої вартості здійснюється з 

використанням методів оцінки фінансових інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за 

справедливою вартістю». Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, 

яка була б тримана за продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між 

учасниками ринку на дату оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну 

ринкову вартість іншого аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових 

потоків або інші моделі визначення справедливої вартості. Передбачувана справедлива вартість 

фінансових активів і зобов‟язань визначається з використанням наявної інформації про ринок і 

відповідних методів оцінки. 

 

 3.2. Загальні положення щодо облікових політик 

 

3.2.1. 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. 
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        Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог 

МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, 

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

        Хоча ця фінансова звітність за МСФЗ заснована на всій наявній у керівництва інформації по 

очікуваних стандартах і тлумаченнях, а також по поточних фактах і обставинах, в подальшому 

ситуація може змінитися. Так, Рада з Міжнародних стандартів фінансової звітності може видати нові 

або внести зміни в існуючі стандарти або тлумачення.  

        Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку з урахуванням чинного законодавства України, Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність», Статуту Компанії, Облікової політики та інших 

внутрішніх нормативних документів Товариства. 

 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

         Товариство 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.      

         З  01 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Товариство отримує основний дохід від страхової діяльності.  Застосування МСФЗ 15 «Дохід від 

договорів з клієнтами» на відображення результатів діяльності не мало суттєвого впливу. 

         Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» з 1 січня 2018 року, зокрема, нові вимоги до класифікації фінансових активів і 

зобов‟язань. . 

         З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого 

передбачає зміну підходів до зменшення корисності фінансових інструментів. Враховуючи 

класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних 

кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою вартістю.         

Інформація про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків наведена у підпункті 3.2.5. 

    

3.2.3. Форма та назви фінансових звітів 
           Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

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

          Фінансова звітність складається з: 

 Балансу (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2018, 

 звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  за 2018 рік;  

 звіту про рух грошових коштів за 2018 рік;  

 звіту про власний капітал за 2018 рік; 

 приміток до фінансової звітності за 2018 рік. 

 

3.2.4. 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 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 Товариства. 

3.2.5. Основні принципи облікової політики 

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації 

спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової політики послідовно 

застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів. 

 
     Фінансові інструменти.  Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі 

відповідно до МСФЗ, 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. 
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        За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов‟язання поділяються на поточні (зі 

строком виконання зобов‟язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов‟язань 

більше 12 місяців).   

       Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за 

амортизованою собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  

а) моделі бізнесу суб‟єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  

б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 

       Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку; 

фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

       Товариство 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. 

       Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює 

їх за їхньою справедливою вартістю . 

       При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:  

а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та  

б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте 

зобов‟язання) визнають у прибутку або збитку. 

       Фінансовий актив оцінюється  за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою 

одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові 

потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.  

        Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, 

який обліковується за амортизованою вартістю. 

        Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у 

відповідних розділах облікової політики. 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на 

поточних рахунках у 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. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.2.3 цих 

Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 

номінальній вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

амортизованою собівартістю. 

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. 

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.До фінансових активів, що 

оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації, депозити, дебіторську 

заборгованість. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, 

застосовуючи метод ефективного відсотка. 

Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька 

ставок дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових 

інструментів, які мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість 

інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також 
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залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  

Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у 

розмірі, що дорівнює: 

- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не 

зазнав значного зростання з моменту первісного визнання; 

- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний 

ризик за таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 

У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 

грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими 

потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь. 

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 

інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 

Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 

дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 

виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за 

фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 

інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 

зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом 

не зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий 

інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є 

придбаним або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані 

кредитні збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю 

очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за 

фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток 

від зменшення корисності. 

Товариство 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. 

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від 

знецінення фінансового активу: 

- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу 

uaAAA, uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється рейтинговими 

агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на 

дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення 

(при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців до 1 року – 1% від 

суми розміщення, більше 1 року – 2%); 

- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень 

рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку 

розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків. 

Дебіторська заборгованість та передплата. Безумовна дебіторська заборгованість визнається 

як актив тоді, коли Товариство стає стороною договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право 

одержати грошові кошти.  

 Первісна оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю. 

Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за 

амортизованою вартістю.  

Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку 
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції та інвестиційні сертифікати. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів 

такі інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності 
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основного ринку, на найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь 

протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається 

за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які 

відповідають обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, 

максимізуючи використання доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних 

даних. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, 

Товариство визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть 

бути зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон‟юнктури ринків, на 

яких емітент здійснює свою діяльність, а також змінами у кон‟юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які 

включені до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності 

строків відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, 

результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 

Зобов'язання. Кредиторська заборгованість визнається як зобов‟язання тоді, коли Товариство 

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 Товариства сподівається погасити зобов‟язання або зобов‟язання підлягає 

погашенню протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

• Керівництво Товариства 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 Товариство оцінює за 

сумою первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

 Згортання фінансових активів та зобов'язань.Фінансові активи та зобов'язання згортаються, 

якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір або 

зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно. 

Основні засоби. Основні засоби Компанії враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з 

декількох компонентів, що мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду 

товариству різними способами (що у свою чергу вимагає застосування по відношенню до них різних 

норм і методів амортизації), враховувати окремо. Витрати на обслуговування, експлуатацію та ремонти 

основних засобів списуються на витрати періоду в міру їх виникнення. Вартість істотних оновлень і 

вдосконалень основних засобів капіталізується. Якщо при заміні одного з компонентів складних 

об'єктів основних засобів виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати 

додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні розглядається як реалізація 

(вибуття) старого компонента. У разі наявності факторів знецінення активів відображати основні 

засоби за мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між 

сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу на дату вибуття відображаються у 

складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних доходах або витратах). 

Амортизація. Амортизація устаткування й інших основних засобів розраховується лінійним 

методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації 

за такими нормами: 

 Строки експлуатації,     

років 

Машини та обладнання 3-5 

Транспортні засоби 5 

Меблі 3-5 

Інші основні засоби 3-5 

 

Ліквідаційна вартість – це сума коштів, яку Товариство очікує отримати за актив при його 

вибутті після закінчення строку його корисного використання, за вирахуванням витрат на його 

вибуття. Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активів переглядаються та, за необхідності, 

коригуються на кінець кожного звітного періоду. 

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Товариства включають капіталізоване 

комп‟ютерне програмне забезпечення та ліцензії  на здійснення страхової діяльності.. Нематеріальні 
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активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів 

капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби 

активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 5 років. Ліцензії на 

здійснення страхової діяльності з необмеженим терміном дії не амортизуються і щорічно 

переглядаються на наявність ознак невизначеності строку їх використання та можливого зменшення 

корисності активу. 

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами 

накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів. 

        Інвестиційна нерухомість. До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість 

(землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з 

угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу 

чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні товарів, при 

наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності. 

        Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли:   

    (а) є ймовірність того, що Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов‟язані з цією 

інвестиційною нерухомістю, 

    (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

        Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію 

включаються до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її 

придбання та будь-які витрати, які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені 

витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання професійних юридичних послуг, податки, 

пов‟язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію. 

        Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або 

збиток від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку.    

Амортизація на такі активи не нараховується.  

        Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного 

оцінювача. Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку 

коливаннями цін на ринку подібної нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва 

дорівнює вартості завершеного об‟єкта за вирахуванням витрат на закінчення будівництва. 

        Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обрає для оцінки об‟єктів 

інвестиційної нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий 

підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не 

використовується справедлива вартість. 

          Непоточні активи, утримувані для продажу. Товариство класифікує непоточний актив як 

утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом 

операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для продажу, 

оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або 

справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі 

активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні 

активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові 

результати. 

Операційна оренда. Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди 

передаються в основному всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає 

одному з критеріїв визнання певного в МСБО 17 «Оренда». Усі інші види оренди класифікуються як 

операційна оренда. 

У разі надання в операційну оренду майна Товариства, суми, що підлягають отриманню від 

орендаря, відображаються як інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. 

 

Податки на прибуток. Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до 

законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. 

Витрати з податку на прибуток включають поточний податок Поточний податок - це сума, яку, як 

очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного 

прибутку чи збитків поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до 

подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток 

визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі 

адміністративних та інших операційних витрат. 

Резерви за зобов'язаннями та платежами. Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не 

фінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має 

поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло внаслідок минулих подій, та існує 

ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, які передбачають 
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економічні вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. 

Визнання доходів і витрат. 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. 

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження 

коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу. 

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання коштів. 

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. 

Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні 

доходи. 

Процентні доходи та витрати враховуються для всіх боргових інструментів за принципом 

нарахування із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Цей метод включає до складу 

процентних доходів і витрат та розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або 

одержуються учасниками контракту, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, витрати 

на проведення операції, а також усі інші премії та дисконти. 

Комісії, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, включають платежі за надання, 

одержувані або які виплачуються організацією при створенні або придбанні фінансового активу, або 

видачі фінансового зобов'язання, наприклад, комісії за оцінку кредитоспроможності, узгодження умов 

інструменту та за обробку документів по операції. 

Якщо виникає сумнів щодо можливості погашення банківських депозитів або інших боргових 

інструментів, їх вартість зменшується до теперішньої вартості очікуваних грошових потоків, після чого 

процентний дохід відображається з урахуванням ефективної ставки відсотка за даним інструментом, 

що використовувалася для розрахунку збитку від знецінення. 

Всі інші збори, комісійні та інші статті доходів і витрат зазвичай враховуються за принципом 

нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення 

фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані.  

Операції страхування. Договори страхування - це договори, які передбачають передачу 

істотного страхового ризику. Такі договори також можуть передбачати передачу фінансового ризику. 

У цілому, Товариство визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при настанні 

страхової події їй доведеться виплатити страхове відшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% 

більша за суму страхового відшкодування в разі, якщо страхова подія не настає. Страховий ризик 

існує, коли на момент підписання договору Компанія не впевнена в таких аспектах: настання страхової 

події, дата настання страхової події та сума відшкодування по страховій події. 

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

передбачають передачу значного страхового ризику. 

Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, 

поки не припиняться всі права та зобов'язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо 

страховий ризик істотно зменшується протягом цього періоду. Однак інвестиційні контракти можуть 

бути рекласифіковано в страхові контракти після їх вступу в силу в тому випадку, якщо рівень 

страхового ризику значно підвищується. 

Премії зароблені. Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент 

початку дії страхового захисту та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії 

відповідного страхового покриття за полісом. 

Резерв незароблених премій. Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих 

премій, що стосується незавершеного терміну дії страхового покриття за полісами, які існують станом 

на кінець звітного періоду, розраховану на пропорційно-тимчасовій основі. 

Відшкодування виплачені. Страхові відшкодування виплачені у звіті про сукупні доходи 
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включають суми відшкодувань і відповідні витрати на врегулювання, кошти щодо яких були 

перераховані пред'явникам вимог або постачальникам послуг.  

Резерв на покриття збитків. Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки 

остаточних збитків і включає резерв заявлених і не врегульованих збитків. Даний резерв стосується 

суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кінець звітного періоду. Його розрахунок 

здійснюється на основі інформації, отриманої Компанією в ході розслідування страхових випадків 

після закінчення звітного періоду. При розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не 

проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі виплати надходять і розглядаються 

досить швидко. 

Перестрахування. У ході нормальної діяльності Товариство передає ризики в перестрахування. 

Політика Товариства передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду 

страхового продукту. Договори, які Товариство укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має 

право на відшкодування збитків по одному або більше договорів, виданих Товариством та 

відповідають вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори перестрахування. 

Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових активів.  

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Товариство від її зобов'язань 

перед власниками страхових полісів. Активи перестрахування включають суми до отримання від 

перестрахувальних компаній по виплачених відшкодувань, включаючи відповідні витрати на 

врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов'язання Товариства 

передати перестраховикам премії з перестрахування. 

Товариство регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує 

об'єктивне свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Товариство зменшує балансову 

вартість цього активу до його вартості відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи відповідний 

збиток від знецінення. Товариство збирає об'єктивні свідчення знецінення активу перестрахування з 

використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів, враховуються за 

амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на підставі аналогічного методу, 

який застосовується до цих фінансових активів. 

Взаємозаліки. Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до 

балансу лише їхньої чистої суми може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право 

взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно 

реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 

Витрати на персонал та відповідні відрахування. Зарплата, внески до державного пенсійного 

фонду України і фондів соціального страхування, щорічні відпускні та лікарняні, преміальні і не 

грошові пільги нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надаються працівниками 

Товариства. Товариство не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової 

практики, зобов'язань з виплати пенсій або аналогічних виплат, крім платежів згідно з державним 

планом із встановленими внесками. 

Умовні зобов'язання та активи. 

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан підприємства. Інформація 

про умовне зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі 

економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про 

умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигід є ймовірним. 

Оренда  

Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному 

всі ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання 

певного в МСБО 17 «Оренда». 

 В Товаристві оренда класифікуються як операційна оренда. 

4. Основні припущення, оцінки та судження   

  
            При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають 

вплив на елементи фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених 

Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на 

попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих обставин вважаються обґрунтованими і за 

результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів та зобов‟язань. Хоча ці 

розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариство інформації про поточні події, фактичні 

результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо 

важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й 

розрахунки мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ, наведені нижче. 
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          4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ 

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

керівництво Товариство застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, 

щоб інформація була доречною для потреб користувачів.  

         Під час здійснення судження керівництво Товариства 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. 

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». 

         

       4.2. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

       Протягом звітного 2018 року була здіснена переоцінка основних засобів, а саме: земельних 

ділянок, із залученням незалежних оцінювачів.  

       Керівництво Товариства 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 Товариства 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. 

       Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості 

фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, 

Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній 

компетенції працівників Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням 

розрахунків та моделей вартості фінансових активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок щодо 

таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на професійній компетенції, досвіді та 

розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та необхідним. 

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

вплив на передбачувану справедливу вартість. 

         4.3. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

         Керівництво Товариства 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 Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку 

фінансових інструментів. 

         4.4. Використання ставок дисконтування 

        Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків 

доходів в єдине значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової 

вартості бізнесу. З економічної точки зору, в ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на 

вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти інвестування, або - ставка доходу за 

альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка дисконту 

має визначатися з урахуванням трьох факторів: 

      а) вартості грошей у часі; 

      б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні 

рівні компенсації; 
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      в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів. 

       Станом на 31.12.2018 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній 

валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, 

становила 12,6 % річних.  Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки 

одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ “Вартість 

строкових депозитів “. 

       4.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

       Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату 

виникнення фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.  

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які 

оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії 

фінансового активу (при значному збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових 

активів) або 12-місячними очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного 

ризику).  

      Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як 

фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, 

як фінансовий інструмент стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що 

є специфічними для позичальника, (наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

       Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент 

має низький ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні 

зобов'язання щодо грошових потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в 

економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть знизити, але не обов‟язково 

здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.  

       Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на 

підставі того, що ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими 

інструментами Товариства або ніж кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює 

діяльність. 

       Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на 

підставі того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному 

періоді, але не вважається таким станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало 

місце значне зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у 

визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

      Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 

      Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та 

інших фінансових активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається 

виходячи з власного професійного судження керівництва за наявності об‟єктивних даних, що свідчать 

про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або 

кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу. 

      На балансі Товариством враховуються цінні папери, наявні для продажу, а саме - інвестиційні 

сертифікати, емітентом яких є ТОВ “КУА “Еско Капітал” (ЗНВПIФ«ЕСКО-ПРЕМIУМ»); в 2017 році 

вказані ЦП було визнано як знецінену фінансову інвестицію, в зв‟язку з тим, що обіг вказаних ЦП 

призупинено Національною комісією по цінних паперах і фондовому ринку  на невизначений термін. В 

фінансовому обліку для правильного відображення справедливої вартості знеціненого активу створено 

резерв знецінення цінних паперів в сумі балансової вартості вказаних цінних паперів. В «Звіті про 

фінансовий стан на 31 грудня 2018 р.» знецінені цінні папери не відображаються.       

 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

 

       5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою 

варт істю 

     Товариство 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. 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Основні засоби 

(земельні ділянки) 

Первісна оцінка інвестиції  

здійснюється за собівартістю. 

Ринковий Ринкові свідчення за 

допомогою експертної 

https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo
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Подальша оцінка земельних ділянок 

здійснюється за справедливою 

вартістю 

оцінки, як проводять 

професійні оцінювачі 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів  здійснюється за 

справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Інструменти капіталу 

(акції та інці цінні 

папери) 

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 Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 

дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, 

використовуються ціни 

закриття біржового 

торгового дня 

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 

(дисконтуван-

ня грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними договорами 

інвестиції в 

асоційовані компанії 

Первісна оцінка інвестиції  

здійснюється за собівартістю. 

Подальша оцінка інвестиції в 

асоційовані компанії здійснюється 

за методом участі в капіталі 

Ринковий, 

дохідний, 

витратний 

Фінансова звітність 

підприємства, в яке 

здійснена інвестиція. 

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. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

      Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю  

(тис. грн.) 

 Балансова вартість Справедлива вартість 

2018 2017 2018 2017 

1  2  4 

Фінансові активи     

акції 1 1 1 1 

Інвестиційні сертифікати 0 7900 0 0 

інвестиції в асоційовані компанії 0 3552 0 3552 

Дебіторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги 

0 1023 0 1023 

Грошові кошти  6943 10183 6943 10183 
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Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

284 193 284 193 

Кредиторська заборгованість за 
страховою діяльність 

8 405 8 405 

      Керівництво Товариства 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. Основні засоби Товариства відображені у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 

«Основні засоби».  

В Товаристві використовувати такі класи активів: 

 Земельні ділянки 

 Машини та обладнання 

 інші основні засоби. 

Основні засоби враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, що 

мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду товариству різними способами, 

враховувати окремо. 

Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, оцінені за первісною 

вартістю. 

Обєктами основних засобів є  три земельні ділянки, придбані у 2017р., оргтехніка та інші основні 

засоби виробничого призначення. 

Строк корисної експлуатації основних засобів визначається виходячи з очікуваної корисності 

активу. 

Нарахування амортизації по об'єктах основних засобів, проводиться прямолінійним способом 

виходячи з терміну корисного використання кожного об'єкта. Нарахування амортизації основних 

засобів починається з моменту коли цей актив знаходиться у місці та у стані, необхідному для його 

використання у спосіб передбачений комісією. 

Характеристика земельних ділянок 

 

Найменування 

основних засобів 

(об’єктів 

нерухомого 

майна) 

Характеристика 

основних 

засобів 

(загальна 

площа, 

поверховість, 

будівельні 

матеріали, 

функціональне 

призначення) 

Напрями 

використання 

(для власної 

діяльності, 

надання в 

оренду тощо) 

Первісна 

вартість 

(тис. грн.) 

 

Залишкова 

вартість 

(тис. грн.) 

Дата 

введення в 

експлуатацію 

(придбання) 

Вінницька 

область,Вінницький 

район, смт. 

Вороновиця, 

вул.Жовтнева 

3 (три) земельні 

ділянки, загальна 

площа 4,8 га, для 

розміщення та 

експлуатації 

основних, 

підсобних і 

допоміжних 

будівель та 

споруд 

для власної 

діяльності 

2823,96 2839,68 23.12.2017 

  

Земельні ділянки були придбані наприкінці 2017 року за ринковою вартістю. На дату складання 

звітності обліковуються за справедливою вартістю, визначеною згідно експертної оцінки станом на 

01.01.2019 р., яка була здійснена незалежним оцінювачем ПП «Консалт-сервіс», що діє згідно Ліцензії 

Держкомзему серії АВ №553824 від 29.10.2010р. 

 Вартість земельних ділянок не є об‟єктом амортизації. 

6.2. Нематеріальні активи Товариства відображені у фінансовій звітності згідно МСБО 38 
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«Нематеріальні активи». 

Об'єктами нематеріальних активів є: 

-  ліцензії на здійснення страхової діяльності; 

- Програми Microsoft Office Home; 

- Програми  WinPro 10 SNGL OLP NL Legalizetion GetGenuine; 

- Програми 1-С: Підприємство 8.2 «УСК» та «УТП».          

           

Згідно облікової політики підприємства, ліцензії не амортизуємо. 

 

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає в себе 

вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. 

Зменшення корисності нематеріальних активів з невизначеним строком корисної експлуатації 

здійснюється щорічно шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його балансовою 

вартістю. 

6.3. Оренда. 

Товариство є орендарем  офісного приміщення за контрактом № 20/04-18 від 01.04.2018 року 

укладеним з юридичною особою ТОВ « Консалтинг ЮЕЙ», код ЄДРПОУ 40267546.  Оренда є 

операційною,  з правом подальшого перегляду строку оренди. Орендоване приміщення знаходиться за 

адресою: м. Київ, вул. Голосіївська, 7 корпус 3 . 

Товариство несе витрати по утриманню орендованого приміщення. Орендні  платежі  та витрати 

на утримання в  2018 році склали  95,7 тис. грн. і були відображені в складі  «Адміністративних 

витрат». 

6.4. Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 "Фінансові інструменти: 

подання"  і 9 «Фінансові інструменти».  

З метою складання фінансової звітності фінансові інвестиції класифікуються за категоріями: 

• наявні для продажу; 

• інвестиції в асоційовані компанії. 

 Інвестиції, наявні для продажу, обліковуються за справедливою вартістю. 

             Інвестиції в асоційовані компанії обліковуються за методом участі в капіталі.        

  

Види інвестицій 

Класифікаці

я за 

категоріями 

Вид 

діяльності 

емітента 

Термін вкладень 

Сума 

вкладень, 

(тис. грн.) 

Акції прості ВАТ 

"ІНТЕРПАЙП НТЗ" 

Інвестиції, 

наявні для 

продажу 

виробництво 

безшовних та 

зварних труб 

для про-

мисловості 

29.03.2010 X 1,4 

 

Визнання, класифікацію та розкриття інформації щодо дебіторської заборгованості компанія 

здійснює відповідно до МСФЗ 7 "Фінансові інструменти: розкриття", МСБО 1 "Подання фінансових 

звітів" та МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 

         6.5. Дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень, за 

вирахуванням резерву по сумнівних боргах.  

Операційна дебіторська заборгованість – це заборгованість, яка виникає в процесі страхової 

діяльності компанії за умови підписання договору та внесення коштів.  

Не операційна дебіторська заборгованість виникає від операцій, не пов'язаних з операційною 

діяльністю товариства.  

Дебіторська заборгованість класифікується: 

1) рахунки до отримання - вид дебіторської заборгованості, який виникає при продажу 

страхових послуг; 

3) дебіторська заборгованість, не пов'язана з реалізацією; 

4) інша заборгованість. 

Дебіторська заборгованість  в балансі виглядає так ( тис. грн.): 
 

 01.01.2018 31.12.2018 

Довгострокова дебіторська заборгованість, не пов‟язана з 

реалізацією страхових послуг ( за мінусом резерву сумнівних 

боргів) 

- - 
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Дебіторська заборгованість за страхові послуги 1023 - 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами -  

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 29 39 

Інша поточна дебіторська заборгованість, в т.ч.  193 284 

поточна заборгованість по частках перестраховиків в 

страхових відшкодуваннях 
168 274 

поточна заборгованість по розрахунках за претензіями   

поточна заборгованість перестраховиків з повернення пере 

страхових платежів по достроково припинених договорах 
перестрахування 

1 1 

поточна заборгованість  по розрахунках з Довірителями 10 - 

авансовий платіж за оренду офісного приміщення 10 - 

Інша поточна заборгованість по господарських операціях 4 9 

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення. Прострочена дебіторська 

заборгованість відсутня. Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику з 

використанням індивідуального підходу. 

6.6. Грошові кошти та депозити 
Грошові кошти та їх еквіваленти в балансі виглядають так:   

(в тис. грн.) 

 01.01.2018 31.12.2018 

Грошові кошти в національній валюті 10183 6943 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають: 

 01.01.2018 31.12.2018 

Поточні рахунки в банках  327 3793 

Транзитний валютний рахунок в банку 6456  

Депозити 3400 3150 

 

Поточні грошові кошти розміщені в таких банках:  

                                                                      (  в тис. грн.) 

 31.12.2018 

АТ «УкрСиббанк» 3791,7 

АТ « Ощадбанк» 1,3 

Разом: 3793 

 

6.7. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 
Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

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

Станом на 31.12.2018 року еквіваленти грошових коштів на суму 3150,0 тис. грн. утримуються 

у вигляді банківських депозитів, які розміщені в таких банках ( в тис. грн.) 

 

 31.12.2018 

АТ «ОТП Банк» 100 

АТ «Ощадбанк» 2750 

АТ « Укрексімбанк» 300 

Разом: 3150 

За даними рейтингу надійності банків, що здійснюється рейтинговим агентством, яке внесене до 

Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР, вказані банки мають високі  

кредитні рейтинги.  Кредитний ризик визначений як низький. Враховуючи той факт, що строк 

розміщення коштів на депозитних рахунках є короткостроковий (до 3х місяців), очікуваний кредитний 

збиток Товариством ,визнаний при оцінці цього фінансового активу, становить «0». 

 

6.8. Переоцінка іноземної валюти.  
Функціональною валютою Товариства  є національна валюта України - гривня. 

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за 

офіційним обмінним курсом Національного банку України (НБУ) за станом на кінець відповідного 
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звітного періоду. Прибуток та збитки, що виникають у результаті розрахунків по операціях в іноземній 

валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну валюту за офіційним 

обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або 

збитки від курсових різниць). Перерахунок по обмінним курсам на кінець року не застосовується до 

немонетарних статей. 

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

наступними: 

 31грудня 2017р. 

 гривень 

31 грудня  2018 р. 

гривень 

1 долар США 28,067223          27,688264 

1 євро                  33,495424 

 

         31,714138 

 

 

6.9. Зобов'язання компанії, класифікуються на довгострокові (строк погашення понад 12 

місяців) і поточні (термін погашення до 12 місяців).  

Облік і визнання зобов'язань та резервів  Товариства здійснюється відповідно до МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Поточна кредиторська заборгованість  відображена в Балансі за первісною вартістю, яка 

дорівнює справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

Поточні зобов`язання  виглядають так:                       

                                                                                                                                             ( в тис. грн.) 

 01.01.2018 31.12.2018 

Поточні зобов‟язання за розрахунками:   

Кредиторська заборгованість за страхові послуги 405 8 

з одержаних авансів   

з бюджетом 88 22 

зі страхування   

поточні забезпечення, а саме : резерв відпусток 56 37 

з оплати праці   

Інші поточні зобов‟язання, в т.ч. 6319 12 

Поточна кредиторська заборгованість по фінансово-

господарських операціях 
23,3 12 

 

6.10. Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні 

або фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік 

ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 

 

Товариство визнає в якості резервів – резерв відпусток, який формується щорічно станом на 

початок року. Резерв відпусток станом на 31.12.18 складає 37,0 тис.грн. 

В ПрАТ « СК «УЛЬТРА» станом на 31.12.18 сформовано такі резерви: 

 резерв незароблених платежів  в сумі 80,88 тис. грн; 

              ВСЬОГО :                                                                      80,88 тис. грн  

 

Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів( в тис. грн): 

 

грошові кошти на поточному рахунку 24,3 

банківські вклади  (депозити) 48,54 

права вимоги до перестраховиків   23,47 

Нерухоме майно (земельні ділянки) 16,18 

Разом: 112,49 

 

           При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України. 

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми: 

а) не  визнавали 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)  провели перевірку адекватності зобов'язань; 
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в) не проводили взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов'язань; 

або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними 

страховими контрактами; 

ґ) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність активів перестрахування    

До оцінки адекватності страхових зобов‟язань ми залучали актуаріїв ТОВ «Інститут аналізу 

ризиків»,  директор Плахтій О.А. 

      Перевірка адекватності страхових зобов‟язань проводилась відповідно до Методики формування 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в редакції, що затверджена 

Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. 

за N 1169/32621 (далі - Методика) 

     Перевірка адекватності страхових зобов‟язань здійснюється шляхом моделювання майбутніх 

грошових потоків за страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу 

діяльності компанії за попередні 5 років з використанням загальноприйнятих актуарних методів. 

     Методика перевірки адекватності страхових зобов'язань передбачає порівняння розміру 

сформованого технічного резерву, зменшеного на розмір відповідних відстрочених аквізиційних 

витрат, з поточною вартістю майбутніх грошових потоків за договорами, а саме вартістю майбутніх 

страхових виплат за договорами та витрат, пов'язаних із виконанням таких договорів. 

     Оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують 

розмір резервів, сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності зобов‟язань, в фінансовій 

звітності показано розмір резервів, що сформовані відповідно законодавства, а саме: 

- резерв незароблених премій – 80,88 тис. грн.; 

  6.11. Всі винагороди працівникам в компанії враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 

«Виплати працівникам». 

             6.12. Виправлення помилок минулих періодів. 

      В ході підготовки фінансової звітності за 2018 рік було виявлено помилку, а саме надлишково 

нараховані страхові премії по договорах вихідного перестрахування, термін дії яких закінчився в 2017 

році. Так, як ці операції відносяться до минулого звітного періоду, було проведено виправлення 

вказаних операцій та в фінансовій звітності відкориговано показники з урахуванням вказаних 

виправлень. 

 

Найменування 

форми 

звітності 

Найменування показника Сума 

коригування, 

тис.грн 

Попереднє 

значення 

показника, тис.грн 

Відкоригований 

результат, 

тис.грн 

Звіт про власний 

капітал 

Нерозподілений прибуток, р. 

4010, гр..7 

1 465 466 

Звіт про 

фінансовий стан 

Поточна кредиторська 

заборгованість за страховою 

діяльністю, р.1650, гр.3 

1 406 405 

Звіт про 

фінансовий стан 

Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток), р.1410,гр.3 

1 465 466 

 

  6.13. Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що 

в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно 

визначена. 

 

Класифікація доходів: 

 

Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала:                                                                                                           

 2018 рік, тис.грн 

Страхування від нещасних випадків 12,65 

Страхування наземного транспорту( крім залізничного) 237,85 

Страхування від вогн. Ризиків та ризиків стих. явищ 18,48 

Страхування майна ( іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 18,48 

Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами ( 

іншої..) 

14,51 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

5,11 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу 97,18 
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Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів 

2,95 

Разом: 407,21 

 

Інші операційні доходи                                                                                            

 2018 рік, (тис. грн.) 

Доходи від розміщення грошових коштів ( проценти по депозитах) 532,43 

Доходи від реалізації права регресної вимоги 27,87 

Частки страхових відшкодувань, компенсовані перестраховиками 396,02 

Доходи від операційної курсової різниці 66,86 

Дохід від надання послуг для інших страховиків 6,7 

Дохід від переоцінки земельних ділянок 15,72 

Разом:  1045,6 

 

Інші доходи 

 2018 рік (тис. грн.) 

Дохід від реалізації фінансової інвестиції (Корп.права ТОВ 

«ПРОФБУДКОНСАЛТ») 
3500,6 

 

 6.12. 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. 

 

Класифікація витрат 

 

Премії, сплачені  (нараховані) перестраховикам  

 2018 рік, тис.грн 

Страхування наземного транспорту( крім залізничного) 148,82 

Страхування від вогн. Ризиків та ризиків стих. явищ 12,61 

Страхування майна ( іншого, ніж передбачено пунктами 7-12) 12,61 

Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами ( 

іншої..) 

4,54 

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу 12,13 

Страхування від нещасних випадків 1,19 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних 

вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні 

небезпечних вантажів 

1,67 

Разом: 193,57 

Страхові виплати та витрати, що відносяться до собівартості 

 2018 рік, тис. грн 

 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 159,38 

Страхування наземного транспорту( крім залізничного) 426,78 

Разом: 586,16 

Витрати на експертизу вартості матеріальних збитків при настанні 

страхового випадку 
3,4 

 

Адміністративні витрати 

 2018 рік.,тис. грн. 

Заробітна плата та резерв відпусток 321,2 

Відрахування до соціальних фондів 67,9 

Витрати на службові відрядження 5,3 

Витрати на зв‟язок 10,3 

Витрати на оренду офісного приміщення 95,7 

Витрати на технічну охорону офісного приміщення 59,5 

Послуги по наданню правової допомоги 180,0 
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Банківське обслуговування 30,4 

Аудиторські послуги 22,0 

Нотаріальні послуги 0,5 

Консультаційно-інформаційні послуги та підвищення кваліфікації 427,5 

Публікація офіційної інформації 14,1 

Послуги актуаріїв 8,5 

Послуги зберігача та реєстратора 9,9 

Послуги по супроводженню програмного забезпечення 46,8 

Амортизація ОС та НМА 23,2 

Канцелярські та господарські витрати 10,9 

Земельний податок 123,9 

Інші адміністративні послуги 20,2 

Разом: 1477,8 

Інші операційні витрати  

 2018 рік, ( тис. грн.) 

Витрати від операційної курсової різниці 36,2 

Списання безнадійної дебіторської заборгованності 0,7 

Виплати по регресам 25,9 

Інші витрати операційної діяльності 0,9 

Разом: 63,7 

 

Інші витрати  

 2018 рік. (тис. грн.) 

Собівартість реалізованої фінансової інвестиції 3551,7 

 

6.13.  Витрати з податку на прибуток не визначаються і не відображаються у фінансовій 

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

визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованого за правилами податкового 

законодавства України. 

 2018 рік, (тис.грн) 

Витрати з податку на прибуток , в т.ч.  

Податок на прибуток, визначений у фінансовій звітності відповідно до 

МСФЗ (18%) 

- 

Податок на дохід за договорами страхування (3%) 12,2 

 

6.14. Статутний капітал  складається з внесків учасників підприємства та створений повністю 

грошовими коштами.  

Станом на 31.12.2018р. частки в Статутному капіталі 10000,0 тис. грн. належать  наступним 

юридичним та фізичним особам:  

 

Учасники 31.12.2017р. 31.12.2018р. 

 Частка,% Сума, тис.грн Частка, % 
Сума, тис. 

грн,  

ESMANIA INVESTMENTS LIMITED 

(юридична особа зареєстрована за 

законодавством Кіпру; 

місцезнаходження: Васіліка, буд. 1, Кіпр, 

Нікосія, Далі, 2540; номер реєстрації HE 

342228) 

89,78 8978,0 89,78 8978,0 

Янковський Ігор Миколайович , 

громадянин України 
0,25 25,0 0,25 25,0 

Янковська Ірина Миколаївна, 

громадянка України 
9,97 997,0 9,97 997,0 
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 Сума перевищення справедливої вартості отриманих коштів над номінальною вартістю частки 

учасника відображається як емісійний дохід. 

Компанія визнає резервний фонд в складі власного капіталу, сформований відповідно до Статуту 

компанії. 

 Компанія нараховує дивіденди учасникам, які визнає як зобов'язання на звітну дату тільки в 

тому випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. 

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Зборами учасників. 

Станом на 31.12.2018 року  власний капітал Товариства  має  наступну структуру:  

 

(тис .грн). 

Розділ власного капіталу На 31.12.2017                                 На 31.12.2018 

Зареєстрований (пайовий) капітал 10000 10000 

Додатковий капітал   

Резервний капітал  103 103 

Нерозподілений прибуток (непокритий 

збиток) 

466 315 

Інші резерви   

Всього власного капіталу 10569 10418 

 

 

7. Розкриття іншої інформації 

 

      7.1.Розкриття інформації про операції з пов’язаними сторонами 

      Відповідно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони» зв'язана 

сторона – це фізична або юридична особа, пов'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою 

фінансову звітність. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним 

контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на 

іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень.  

      Пов‟язаними особами для Компанії є : особи, які мають суттєвий вплив на підприємство, зокрема 

фізична особа або близький родич такої особи є пов‟язаною стороною із Товариство, якщо така особа: 

контролює підприємство, або здійснює спільний контроль над ним; має суттєвий вплив на 

підприємство; є членом провідного управлінського персоналу підприємства, або материнського 

підприємства. Суб‟єкт господарювання є пов‟язаним із підприємством, якщо виконується будь-яка з 

таких умов: суб‟єкт господарювання та підприємство, є членами однієї групи (а це означає, що кожне 

материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під спільним контролем є 

пов‟язані одне з одним); один суб‟єкт господарювання є асоційованим підприємством або спільним 

підприємством іншого суб‟єкта господарювання (чи асоційованим підприємством або спільним 

підприємством члена групи, до якої належить інший суб‟єкт господарювання); обидва суб‟єкти 

господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони; один суб‟єкт господарювання є 

спільним підприємством третього суб‟єкта господарювання, а інший суб‟єкт господарювання є 

асоційованим підприємством цього третього суб‟єкта господарювання;  

      Операція зі пов'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом 

господарювання, що звітує (розкриває інформацію), та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи 

призначається ціна. 

 

      Пов‘язаними особами  Товариства, з якими здійснювались операції були: 
 

 ФІЗИЧНІ ОСОБИ: 

 громадяни України  

 Власник істотної участі в Янковський Ігор Миколайович, 

 Дружина власника істотної участі в капіталі Сухіна Світлана Олександрівна;  

 Член сім„ї власника істотної участі Сухін Олександр Григорович. 

 

ЮРИДИЧНІ ОСОБИ : 

 

НАЗВА ОСОБИ ОСНОВНИЙ ВИД 

ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗГІДНО ЄГР 

КРАЇНА 

РЕЄСТРА-

ЦІЇ 

МАТЕРИНСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 

КІНЦЕВИЙ 

БЕНЕФІЦІАР 

ТОВ «АБК «Ком Код КВЕД 80.10 Україна Компанія «Трімакс Янковський 
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Плюс» 

 

Діяльність приватних 

охоронних служб 

Сервісез ЛТД», 

Кіпр 

І.М. 

ТОВ «Д.С. ГРУП» Код КВЕД 70.22 

Консультування з 

питань комерційної 

діяльності й 

керування 

Україна Янковський Ігор 

Миколайович 

 

Янковський 

І.М. 

ТОВ «Євразія Транс 

Сервіс» 

Код КВЕД 77.39 

Надання в оренду 

інших машин, 

устатковання та 

товарів. н. в. і. у. 

Україна Янковська Ірина 

Миколаївна 

Янковська І.М.  

ТОВ 

"ПТАХОФАБРИКА 

ПОДІЛЛЯ" 

Код КВЕД 01.47 

Розведення свійської 

птиці (основний); 

Україна КОМПАНІЯ 

"ЛОПАКС 

СЕРВІСЕЗ ЛТД" 

Янковський 

І.М. 

АТ "НІКСТРОМ" Код КВЕД 08.12 

Добування піску, 

гравію, глин і каоліну 

(основний); 

Україна АКЦІОНЕРИ 

ФІЗИЧНІ ТА 

ЮРИДИЧНІ 

ОСОБИ ЗГІДНО З 

РЕЄСТРОМ 

Янковський 

І.М. 

ТОВ "НЕРЕЙІНТЕР-

ТРАНС" 

Код КВЕД 52.22 

Допоміжне 

обслуговування 

водного транспорту 

(основний); 

Україна ТОВ "НЕРЕЙ 

ТРАНС ГРУП" 

Янковський 

І.М. 

ТОВ 

«ПРОФБУДКОНСАЛ

Т» 

Код КВЕД 77.33 

Надання в оренду 

офісних машин і 

устатковання, у тому 

числі комп'ютери 

Україна ПрАТ «СК 

«УЛЬТРА» 

Янковський 

І.М. 

ТОВ 

«ТРАНСХІМТРЕЙД» 

Код КВЕД 46.75 

Оптова торгівля 

хімічними продуктами 

Україна Янковська Ірина 

Миколаївна 
Янковська І.М. 

ТОВ "ДАЙМОНД 

ІНВЕСТМЕНТ 

КАПІТАЛ" 

Код КВЕД 64.99 

Надання інших 

фінансових послуг 

(крім страхування та 

пенсійного 

забезпечення), н. в. і. 

у. (основний); 

Україна ТОВ"ТЕКНОІН-

ВЕСТМЕНТ" 

Янковський 

І.М. 

 

 

Пов„язаним особам в 2018 році Товариством були надані наступні послуги : 

 

НАЗВА ОСОБИ НАЗВА послуг, наданих ПОВ‘ЯЗАНИМ ОСОБАМ ЗАГАЛЬНА 

СУМА, тис. 

грн 

ТОВ 

"ПТАХОФАБРИКА 

ПОДІЛЛЯ" 

Страхування наземного транспорту, Страхування 

цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

37,05 

ТОВ "НЕРЕЙІНТЕР-

ТРАНС" 

Страхування майна від вогневих ризиків та стихійних 

явищ, страхування інших видів майна 

5,09 

АТ "НІКСТРОМ" Страхування наземного траспорту, страхування майна 

від вогневих ризиків та стихійних явищ, страхування 

інших видів майна, Страхування цивільної 

відповідальності власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність перевізника) 

23,18 



 

 23 

ТОВ 

«ПРОФБУДКОНСАЛТ» 

Страхування наземного траспорту, страхування 

цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

13,45 

ТОВ «АБК «КОМ 

ПЛЮС» 
Страхування наземного траспорту ,Страхування 

цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

64,4 

ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС 

СЕРВІС» 

Страхування наземного траспорту, Страхування 

цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту (включаючи відповідальність перевізника) 

186,05 

ТОВ 

«ТРАНСХІМТРЕЙД» 

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок настання негативних 

наслідків при перевезенні небезпечних вантажів, 

страхування цивільної відповідальності перед 3-ми 

особами; 

17,6 

Сухін Олександр 

Григорович 

Страхування наземного транспорту(крім залізничного); 6,4 

Янковський Ігор 

Миколайович 

Страхування  майна від вогневих ризиків та стихійних 

явищ; страхування інших видів майна; страхування 

цивільної відповідальності перед 3-ми особами; 

 

20,02 

Сухіна Світлана 

Олександрівна 

Страхування  майна від вогневих ризиків та стихійних 

явищ; страхування інших видів майна; страхування 

цивільної відповідальності перед 3-ми особами; 

 

24,78 

 

Від пов„язаних осіб Товариством були одержані наступні послуги та здіснено інші операції : 

 

НАЗВА ОСОБИ НАЗВА ОПЕРАЦІЙ 

З ПОВ‘ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ 

ЗАГАЛЬНА 

СУМА, тис. 

грн 

ТОВ «Д.С. ГРУП» Послуги консалтингу 273,6 

ТОВ "ДАЙМОНД 

ІНВЕСТМЕНТ 

КАПІТАЛ" 

Депозитарні послуги, консалтингові послуги 102,0 

ТОВ «АБК «КОМ 

ПЛЮС» 

Інформаційно-консультаційні послуги та послуги 

технічної охорони 

100,0 

ТОВ 

"ПТАХОФАБРИКА 

ПОДІЛЛЯ" 

Виплата страхових відшкодувань за договорами 

страхування наземного транспорту та за договорами 

страхування вантажів 

209,1 

ТОВ «АБК «КОМ 

ПЛЮС» 

Виплата страхових відшкодувань за договорами 

страхування наземного транспорту 

91,36 

ТОВ 

«ПРОФБУДКОНСАЛТ» 

Виплата страхових відшкодувань за договорами 

страхування наземного транспорту 

14,6 

ТОВ «ЄВРАЗІЯ ТРАНС 

СЕРВІС» 

Виплата страхових відшкодувань за договорами 

страхування наземного транспорту 

271,1 

На підприємстві операції з пов‟язаними особами проводяться на загальних підставах згідно 

чинного законодавства.  

           

 7.2. Умовні зобов'язання. 

         7.2.1.Судові спори 
          У звітному періоді на розгляді в суді знаходиться судовий позов, який був поданий  ПрАТ «СК 

«Страховий капітал України» до Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного 

управління ДФС у м. Києві про визнання протиправним та скасування податкового повідомлення-

рішення від 30.12.2010р. № 0000612201/0 на загальну суму 570 747 (п‟ятсот сімдесят тисяч сімсот 

сорок сім) грн. 00 коп. Стан розгляду справи: 19.12.2016 року Окружним адміністративним судом міста 

Києва винесено постанову по справі №2а-7550/11/2670, якою визнано протиправним та скасовано 
повідомлення-рішення ДПІ у Голосіївському районі м. Києва. 

На дату складання звітності справа знаходиться на стадії апеляційного розгляду.  

Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан підприємства. 
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          7.2.2.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 Товариства. 

        Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться 

поза зоною контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству 

визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. . На думку керівництва 

Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації, кредитний ризик для фінансових активів 

Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцінці цих 

активів/ очікувані кредитні збитки складають «0». Враховуючи той факт, що поточна дебіторська 

заборгованість буде погашена у лютому 2019 року, а строк розміщення коштів на депозитних рахунках 

закінчується 10 січня 2019 року, очікуваний кредитний збиток Товариством, визнаний при оцінці цього 

фінансового активу, становить «0». 

        

          7.3. Система управління ризиками. Цілі та політики управління фінансовими ризиками 
     Страхова діяльність передбачає передачу ризику від страхувальника страховикові й наступне 

управління цим ризиком. Найбільші ризики в області страхування пов'язані із прийманням і оцінкою 

страхових ризиків, вибором обсягу відповідальності при перестрахуванні й виконанням зобов'язань 

стосовно укладених страхових договорів. Крім цього, страховик також підпадає під інвестиційні 

ризики, пов'язаним з необхідністю покривати технічні резерви активами, вкладеними в різні фінансові 

інструменти, а також ринковому ризику, кредитному ризику, ризику втрати ліквідності й виробничому 

ризику. 

     Керівництво Товариства визначило ризики й розробило процедури по керуванню ними. Керування 

ризиком відбувається відповідно до рішення правління Товариства. Керівництво Товариства виділило 

наступні основні категорії ризиків: 

- Страхові ризики 

- Фінансові ризики 

- Операційні ризики 

     Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов‟язана з ризиками і вартість чистих 

активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу 

суб‟єктивних чинників та об‟єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно 

передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик 

ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик.        

Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення 

ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 

інструментарію щодо його пом‟якшення. 

     7.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе 

виконати зобов‟язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний 

ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в банках, 

облігації та дебіторська заборгованість. 

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація 

щодо їх спроможності виконувати боргові зобов‟язання. Товариство використовує наступні методи 

управління кредитними ризиками: 

• ліміти щодо боргових зобов‟язань за класами фінансових інструментів; 

• ліміти щодо боргових зобов‟язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

• ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 

рейтинговою шкалою; 

• ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитів протягом останніх п‟яти років. 

    7.3.2. Ринковий ризик 

         Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три 

типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у 

зв‟язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних 
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курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв‟язку з інвестиціями в акції, облігації та інші 

фінансові інструменти. 

        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 Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення 

в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. 

        Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів. 

       Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, 

номінованих в іноземній валюті, у загальному обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється 

на основі аналізу чутливості. 

     Усвідомлюючи значні ризики, пов‟язані з коливаннями відсоткових ставок у  високоінфляційному 

середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво Товариства контролює 

частку активів, розміщених у боргових зобов‟язаннях у національній валюті з фіксованою відсотковою 

ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх 

максимально припустимий розмір. У разі зростання відсоткових ризиків Товариство має намір 

позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою. Моніторинг 

відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на 

вартість відсоткових фінансових інструментів. 

    Активи, які наражаються на відсоткові ризики 

Тип активу 31 грудня 2017 31 грудня 2018 

Банківські депозити, (тис. грн.) 3400 3150 

        7.3.3. Ризик ліквідності 

        Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов‟язань, 

пов‟язаних із фінансовими зобов‟язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів або 

іншого фінансового активу.  

        Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство 

аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими 

активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності. 

7.4. Управління капіталом 

     Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей: 

• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для учасників Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам; 

• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги 

Товариства, що відповідають рівню ризику. 

       Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 

керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики. На основі отриманих 

висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення додаткового капіталу або 

фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик.  

Результати розрахунку вартості чистих активів Компанії за 2018 рік наведені нижче 

(тис. грн.) 

Активи Зобов’язання  
Вартість чистих активів  

(гр. 1 – гр. 2) 

1 2 3 

10578 160 10418 

 

      Результати порівняння розміру вартості чистих активів з розміром статутного капіталу у 

відповідності до статті 155 Цивільного кодексу України наведені в таблиці нижче:  

(тис. грн.) 

Рік 
Вартість чистих 

активів 
Статутний капітал 

Різниця  

(гр. 2 – гр. 3) 

1 2 3 4 

2018 р. 10418 10000 418 
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       Як вбачається, за результатами господарської діяльності у 2018 році вартість чистих активів 

Товариства перевищує розмір сплаченого Статутного капіталу.  

 

 7.5. Інша інформація – суттєві події. 

Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-

господарський стан Товариства  та призвести до значної зміни вартості його капіталу 

№  

з/п 

Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан ПАТ Відомості про 

наявність подій 

у 2018  році   

1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% 

статутного капіталу 

не було 

2. Прийняття рішення про викуп власних акцій не було 

3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капіталу  не було 

4.  

 

Змін у складі Наглядової ради 

Відбулась зміна 

члена 

Наглядової ради 

(припинено 

повноваження 

Матіюк Л.А., 

обрано членом 

НР Мякеньку 

О.А.) 

5. Зміна власників, яким належать 10 і більше відсотків  не було 

6. Рішення про утворення, припинення його філій, представництв не було 

7. Рішення вищого органу Товариства про зміни розміру статутного капіталу  не було 

8. Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення ухвали про його 

санацію 

не було 

9. Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство  не було 

 

 

8. Події після звітної дати 
          При складанні фінансової звітності  Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати і 

відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО № 10 «Події після звітного періоду».  

          Дата затвердження фінансової звітності до випуску  22.02.2019р. 

         Товариство оцінило в період з 31.12.2018 року й до цієї дати існування наступних подій: події, які 

свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування 

фінансової звітності за 2018 рік); та події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду 

(події, які не вимагають коригування фінансової звітності, але вимагають певних розкриттів). 
         Жодної з наведених вище подій виявлено не було. 

 

 

 Голова Правління  

 ПрАТ «СК «УЛЬТРА»                                                            Г.Ф.Плотнікова 

 

 

 Головний бухгалтер                                                               Л.Ф.Зворська 

 

 

 

 

 

 


