
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «МЕГА-ПОЛІС»

Б А Л А Н С  
на 31 грудня 2012 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи:    
     залишкова вартiсть 010 198 198
     первiсна вартiсть 011 198 198
     накопичена амортизація 012 ( - ) ( - )
 Незавершені капітальні інвестиції 020 - -
 Основні засоби:  
     залишкова вартiсть 030 235 183
     первiсна вартiсть 031 438 440
     знос 032 ( 204 ) ( 257 )
Довгострокові біологічні активи:  
     справедлива (залишкова) вартість 035 - -
     первiсна вартiсть 036 - -
     накопичена амортизація 037 ( - ) ( - )
 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:  
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 040 - -

   інші фінансові інвестиції 045 22 846 31 726
 Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
 Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 055 - -

 Первісна вартість інвестеційної нерухомості 056 - -
 Знос інвестиційної нерухомості 057 - -
 Відстрочені податкові активи 060 - -
 Гудвіл 065 - -
 Iншi необоротнi активи 070 - -
    Усього за роздiлом I 080 23 279 32 107
   II. Оборотні активи  
  Виробничi запаси 100 88 75
  Поточні біологічні активи 110 - -
  Незавершене виробництво 120 - -
  Готова продукцiя 130 - -
  Товари 140 - -
 Векселі одержані 150 23 398 22 398
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:  
   чиста реалізаційна вартість 160 1 441 1 802
   первісна вартість 161 1 441 1 802
   резерв сумнівних боргів 162 ( - ) ( - )
 Дебіторська заборгованість за розрахунками  
    з бюджетом 170 1 -
    за виданими авансами 180 - -
    із нарахованих доходів 190 14 48
    із внутрішніх розрахунків 200 225 -
 Інша поточна дебіторська заборгованість 210 893 2 391
 Поточні фінансові інвестиції 220 4 200 - 
 Грошові кошти та їх еквіваленти:  

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

    в національній валюті 230 18 447 11 496
    у тому числі в касі 231 249 244
    в іноземній валюті 240 - 327
 Інші оборотні активи 250 - -
    Усього за роздiлом II 260 48 707 38 537
  III.Витрати майбутніх періодів 270 - -
IV.Необоротні активи та групи вибуття 275 - -

  БАЛАНС 280 71 986 70 644
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   I. Власний капітал  
 Статутний капiтал 300 12 500 12 500
 Пайовий капітал 310 - -
 Додатковий вкладений капiтал 320 - -
 Інший додатковий капітал 330 - -
 Резервний капітал 340 974 3 612
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 20 245 39 201
 Неоплачений капітал 360 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 370 ( - ) ( - )
    Усього за роздiлом I 380 33 719 55 313
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів  
 Забезпечення виплат персоналу 400 - -
 Інші забезпечення 410 26 053 12 998
 Сума страхових резервів 415 - -
 Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 ( - ) ( - )
 Залишок сформованого призового фонду, що підлягає  
 виплаті переможцям лотереї 417 - -
 Залишок сформованого резерву на виплату джек-по-  
 ту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418 - -

 Цільове фінансування2 420 -2 480 -2 334
    Усього за роздiлом IІ 430 23 573 10 664
   IIІ. Довгостроковi забов'язання  
 Довгострокові кредити банкiв 440 - -
 Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 - -
 Відстрочені податкові  зобов'язання 460 - -
 Інші довгостроковi зобов'язання 470 - -
    Усього за роздiлом IІІ 480 - -
   ІV. Поточні зобов'язання  
 Короткострокові кредити банкiв 500 - -
 Поточна заборгованість за довгостроковими  
 зобов'язаннями 510 - -

 Векселі видані 520 - -
 Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 388 263
 Поточні зобов'язання  за розрахунками:  
     з одержаних авансів 540 82 65
     з бюджетом 550 678 199
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 - 23
     з оплати праці 580 - 57
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 - 9

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
ЄДРПОУ: 30860173
Дата державної реєстрації: 15.05.2000 р.
Свідоцтво Держфінпослуг про реєстрацію фінансової установи: 11100906 від 21.08.2004 р.
Ліцензія Держфінпослуг: АГ №№ 569163-569174 від 20.12.2010 р.
Керівник: Генеральний директор Бондар Олександр Вікторович
Головний бухгалтер: Носик Ольга Віталіївна
Адреса: 03110 м. Київ, вул.. Івана Клименка, 23
Тел.: (044) 249-20-20
Факс: (044) 249-20-21
Електронна пошта: office@sk-mega-polis.com.ua
Сайт: http://mega-polis.biz/
Аудиторська компанія, що підтвердила звітність: ТОВ «Аудиторська фірма «Успіх- Аудит»
Свідоцтво аудиторської компанії (видане Аудиторською палатою України): № 3519  від 27.01.2005 р.
Ватаманюк Марія Михайлівна: сертифікат аудитора серії А № 000873  від  28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.; 
Мялковський Андрій Андрійович: сертифікат аудитора серії А № 005735  від 29.04.2004 р., термін чинності до 29.04.2014 р.
Свідоцтво аудиторської компанії (видане Держфінпослуг): : А № 000462; від 08.07.2004 р.; строк дії до 29.04.2014 р.    
Звітність складено за міжнародними стандартами фінансової звітності
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ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс»

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
                                                                за 2012 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
попередній 

період
1 2 3 4

Дохід (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 010 51 713 43 669

Податок на додану вартiсть 015 ( - ) ( - )
Акцизний збiр 020 ( - ) ( - )
Страхові відшкодування 025 ( 28 100 ) ( 22 479 )
Інші вирахування з доходу 030 ( - ) ( - )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукцiї 
(товарiв, робiт, послуг) 035 23 613 21 189
Собівартість реалізованої продукцiї  
(товарiв, робiт, послуг) 040 ( 1 744 ) ( 1 583 )

Валовий:
 прибуток 050 21 869 19 607
 збиток 055 ( - ) ( - )
Інші операційні доходи 060 3 357 3 871
у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одер-
жаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності

061 - -

Адміністративні витрати 070 ( 2 577 ) ( 18 677 )
Витрати на збут 080 ( 28 ) ( 28 )
Інші операційні витрати 090 ( 548 ) ( 623 )
у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції, одер-
жаних  унаслідок сільськогосподарської діяльності

091 - -

Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 100 22 073 4 149
 збиток 105 ( - ) ( - )
Дохід від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 1 022 687
Інші доходи1 130 86 820 196 554
Фінансові витрати 140 ( - ) ( - )
Втрати від участі в капіталі 150 ( - ) ( - )
Інші витрати 160 ( 86 881 ) ( 196 665 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 165 - -
Фінансові результати від звичайної діяльності 
до оподаткування:
 прибуток 170 23 034 4 725
 збиток 175 ( - ) ( - )
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/
або від переоцінки необоротних активів та групи 
вибуття унаслідок припинення діяльності

176 - -

у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або від 
переоцінки необоротних активів та групи вибуття 
унаслідок припинення діяльності

177 - -

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 1 440 ) ( 2 086 )
Доход з податку на прибуток від звичайної 
діяльності 185 - -

Фінансові результати від звичайної діяльності:
 прибуток 190 21 594 2 639
 збиток 195 ( - ) ( - )
Надзвичайні:
 доходи 200 - -
 витрати 205 ( - ) ( - )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( - ) ( - )
Чистий:
 прибуток 220 21 594 2 639
 збиток 225 ( - ) ( - )
Забезпечення матеріального заохочення 226 - -

II. Елементи операційних витрат

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
попередній 

період
1 2 3 4

Матеріальні затрати 230 231 226
Витрати на оплату праці 240 1 815 1 798
Відрахування на соціальні заходи 250 669 517
Амортизація 260 77 70
Інші операційні витрати 270 2 106 18 301
Разом 280 4 897 20 911

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2012 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За попере-
дній період

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

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 45 296 154 402
Погашення векселів одержаних 015 1 000 216
Покупців і замовників авансів 020 247 - 
Повернення авансів 030 7 002 15 427
Установ банків відсотків за поточними 
рахунками 035 - -

Бюджету податку на додану вартість 040 - -
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів) 045 - -

Отримання субсидій, дотацій 050 - -
Цільового фінансування 060 50 22
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 - -
Інші надходження 080 4 701 6 313

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 7 239 ) ( 25 338 )
Авансів 095 ( 8 156 ) ( 15 850 )
Повернення авансів 100 ( - ) ( - )
Працівникам 105 ( 1 521 ) ( 1 983 )
Витрат на відрядження 110 ( 16 ) ( 21 )
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( - ) ( - )
Зобов’язань з податку на прибуток 120 ( 1 930 ) ( 1 734 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 648 ) ( 675 )
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових платежів) 130 ( 272 ) ( 284 )

Цільових внесків 140 ( - ) ( - )
Інші витрачання 145 ( 31 792 ) ( 108 707 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 6 722 21 788
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 6 722 21 788

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

фінансових інвестицій 180 22 120 25 000

     необоротних активів 190 - -
     майнових комплексів 200 - -
Отримані:  
     відсотки 210 - -

     дивіденди 220 - -
 Інші надходження 230 - -
 Придбання: 
     фінансових інвестицій 240 ( 36 461 ) ( 42 559 )

     необоротних активів 250 ( - ) ( - )
     майнових комплексів 260 ( - ) ( - )
 Інші платежі 270 ( - ) ( - )
 Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -14 341 -17 559
 Рух коштів від надзвичайних подій 290 - -
 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -14 341 -17 559

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
 Надходження власного капіталу 310 - -
 Отримані позики 320 - -
 Інші надходження 330 988 710
 Погашення позик 340 ( - ) ( - )
 Сплачені дивіденди 350 ( - ) ( - )
 Інші платежі 360 ( - ) ( 9 )
 Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 988 701
 Рух коштів від надзвичайних подій 380 - -
 Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 988 701
 Чистий рух коштів за звітний період 400 -6 631 4 930
 Залишок коштів на початок року 410 18 447 13 514
 Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 7 3
 Залишок коштів на кінець року 430 11 823 18 447

Б А Л А Н С  (Продовження)
1 2 3 4

 Зобов’язання, пов’язані з необорними активами та 
 групами вибуття, утримуваними для продажу 605 - -

 Інші поточні зобов'язання 610 13 545 4 052
    Усього за роздiлом ІV 620 14 694 4 668
   V. Доходи майбутніх періодів 630 - -
    БАЛАНС 640 71 986 70 644

1 Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним ор
ганом виконавчої влади у галузі статистики.
2 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги                    (421)      _____________-

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
III.Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
попередній 

період
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію    330 - -

Дивіденди на одну просту акцію 340 - -
1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов’язаний з 
благодійною допомогою                                                (131)    _____________-

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№16/201396



ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс»

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2012 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код Статутний 
капітал

Пайовий 
капітал

Додатковий 
вкладений 

капітал

Інший 
додатковий 

капітал
Резервний 

капітал
Нерозпо- 
ділений 

прибуток
Неоплачений 

капітал
Вилучений 

капітал Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 Залишок на початок року 010 12 500 - - - 974 20 360 - - 33 834
 Коригування:                        
 Зміна облікової політики 020 - - - - - -115 - - -115
 Виправлення помилок 030 - - - - - - - - -
 Інші зміни 040 - - - - - - - - -
 Скоригований залишок на початок року 050 12 500 - - - 974 20 245 - - 33 719
 Переоцінка активів:  
 Дооцінка основних засобів 060 - - - - - - - - -
 Уцінка основних засобів 070 - - - - - - - - -
 Дооцінка незавершеного будівництва 080 - - - - - - - - -
 Уцінка незавершеного будівництва 090 - - - - - - - - -
 Дооцінка нематеріальних  активів 100 - - - - - - - - -
 Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - -

120 - - - - - - - - -
 Чистий прибуток (збиток) за звітний  
 період 130 - - - - - 21 594 - - 21 594

 Розподіл прибутку:            
 Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - -
 Спрямування прибутку до статутного  
 капіталу 150 - - - - - - - - -

 Відрахування до резервного капіталу 160 - - - - 2 638 -2 638 - - -
170 - - - - - - - - -

 Внески учасників:  
 Внески до капіталу 180 - - - - - - - - -
 Погашення заборгованості з капіталу 190 - - - - - - - - -
 200 - - - - - - - - -
 Вилучення капіталу:  
 Викуп акцій (часток) 210 - - - - - - - - -
 Перепродажа викуплених акцій (часток) 220 - - - - - - - - -
 Анулювання викуплених акцій (часток) 230 - - - - - - - - -
 Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - -
 Зменшення номінальної вартості  
 акцій 250 - - - - - - - - -

 Інші зміни в капіталі:  
 Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - -
 Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - -

280 - - - - - - - - -
 Разом змін в капіталі 290 - - - - 2 638 18 956 - - 21 594
 Залишок на кінець року 300 12 500 - - - 3 612 39 201 - - 55 313

Приватне акціонерне товариство
“Страхова компанія “Мега-Поліс”

Фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ 

31 грудня 2012 року
Заява про відповідальність керівництва

Акціонерам Приватного акціонерного товариства
“Страхова компанія “Мега-Поліс”: 

09 лютого 2013 року

____________________

Бондар О.В.
Генеральний директор

_________________

Носик О.В.
Головний бухгалтер 

У тисячах українських гривень
Прим. 31 грудня 

2012 р.
1 січня 
2012 р.

АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 2561 8664
Депозити в банках 9262 9783
Дебіторська заборгованість, у тому числі 
дебіторська заборгованість по страховій 
діяльності 4241 6774
Частка перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2334 2480
Частка перестраховиків у резерві на 
покриття збитків -

-

Відстрочені аквізиційні витрати - -
Актив із відстроченого податку на прибуток - -
Передплати та інші активи 54199 46332
Нематеріальні активи 198 198
Обладнання та інші основні засоби 183 235

ВСЬОГО АКТИВІВ 72978 74465

ЗОБОВ`ЯЗАННЯ
Резерв незароблених премій, загальна сума 12998 26053
Резерв на покриття збитків, загальна сума - -
Поточне зобов’язання з податку на прибуток 199 678
Страхові та інші фінансові зобов’язання 263 388
Інші зобов’язання 4205 13627

ВСЬОГО ЗОБОВ`ЯЗАНЬ 17665 40746

КАПІТАЛ
Акціонерний капітал 12500 12500
Емісійний дохід
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток 3612 974

39201 20245

ВСЬОГО КАПІТАЛУ 55313 33719

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І КАПІТАЛУ 72978 74465
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______________________________ _____________________________
Бондар О.В.    Носик О.В.
Генеральний директор  Головний бухгалтер

У тисячах українських гривень Прим. 2012 рік

Премії отримані, загальна сума 12 44551,7
Зміни в резерві незароблених премій, 
загальна сума 12

(13055)

Зароблені страхові премії 51713

Премії, передані у перестрахування 12 (5748)
Зміна частки перестраховика в резерві 
незароблених премій 12

(146)

Чисті зароблені страхові премії 51713

Страхові відшкодування виплачені, загальна 
сума 12

(28100)

Страхові відшкодування, отримані від 
перестраховиків 12

2312

Зміни в резерві на покриття збитків, загальна 
сума 12

1

Зміна частки перестраховика в резерві на 
покриття збитків 12

Чиста сума понесених збитків на страхові 
відшкодування (25787)

Аквізиційні витрати 12, 14 (179)

Результат від страхової діяльності до 
вирахування операційних витрат на страхову 
діяльність 25926

Процентні доходи 1022
Інші доходи 86820
Операційні витрати 15 4897
Інші операційні доходи 1044
Інші витрати 86881
Прибуток до оподаткування 23034
Витрати з податку на прибуток 16 1440

Прибуток за рік 21594

Всього сукупного прибутку за рік 21594

У тисячах українських гривень
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Залишок на 1 січня 2012 р. 12500 974  20245 33719

Всього сукупний прибуток за рік 21594 21594
Дивіденди виплачені
Збільшення акціонерного капіталу

У тисячах українських гривень
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Збільшення резервного капіталу 2638 (2638) 0

Залишок на 31 грудня 2012 р. 12500 3612 39201 55313

У тисячах українських гривень 2012
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності  

Надходження від:  
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 45 296
Погашення векселів одержаних 1 000
Покупців і замовників авансів 247
Повернення авансів 7 002
Цільового фінансування 50
Інші надходження 4 701

Витрачання на оплату:  
Товарів (робіт, послуг) (7 239)
Авансів (8 156)
Повернення авансів ( )
Працівникам (1 521)
Витрат на відрядження (16)
Зобов’язань з податку на прибуток (1 930)
Відрахувань на соціальні заходи (648)
Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) (272)
Інші витрачання (31 792)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  6 722 
Рух коштів від надзвичайних подій   
Чистий рух коштів від операційної діяльності  6 722 

1 3
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності  
Реалізація:  
            фінансових інвестицій 22 120
Придбання:  
            фінансових інвестицій (36 461)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  -14 341 
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  -14 341
Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності  
Інші надходження 988
Чистий рух коштів до надзвичайних подій  988 
Рух коштів від надзвичайних подій    
Чистий рух коштів від фінансової діяльності  988 
Чистий рух коштів за звітний період  -6 631 
Залишок коштів на початок року 18 447
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  7 
Залишок коштів на кінець року 11 823

Вступ
Дана фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ за 2012 фі-

нансовий рік підготовлена для ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс» у рамках 
процесу переходу Компанії на облік у відповідності з Міжнародними стандартами 
фінансової звітності (МСФЗ).

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Мега-Поліс» було ство-
рено 15 травня 2000 року. Компанія має безстрокові ліцензії Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення страхування:

№ Серія, № та 
дата видачі Вид страхування Термін дії 

ліцензії
Добровільна форма страхування:

1 АГ № 569171 
20.12.2010р.

добровільне страхування відпові-
дальності перед третіми особами 
[крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, від-
повідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власни-
ків водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)]

З 23.11.2006 
безстроковий

2 АГ № 569163 
20.12.2010р.

добровільне страхування вантажів та 
багажу (вантажобагажу)

З 23.11.2006 
безстроковий

ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс»
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3 АГ № 569173 
20.12.2010р.

добровільне страхування фінансових 
ризиків

З 23.11.2006 
безстроковий

4 АГ № 569165 
20.12.2010р.

добровільного страхування майна 
[крім залізничного, наземного, пові-
тряного, водного транспорту (мор-
ського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту), вантажів та ба-
гажу (вантажобагажу)]

З 23.11.2006 
безстроковий

5 АГ № 569164 
20.12.2010р.

добровільне страхування від вогне-
вих ризиків та ризиків стихійних явищ

З 23.11.2006 
безстроковий

6 АГ № 569167 
20.12.2010р.

добровільне страхування наземного 
транспорту (крім залізничного)

З 23.11.2006 
безстроковий

7 АГ № 569169 
20.12.2010р.

добровільне страхування від нещас-
них випадків

З 23.11.2006 
безстроковий

  8 АГ № 569166 
20.12.2010р.

добровільне медичне страхування 
(безперервне страхування здоров’я)

З 05.06.2008 
безстроковий

Обов’язкове  страхування

1 АГ № 569174 
20.12.2010р.

обов’язкове страхування цивільної 
відповідальності суб’єктів господа-
рювання за шкоду, яку може бути 
заподіяно пожежами та аваріями 
на об’єктах підвищеної небезпеки, 
включаючи пожежовибухонебезпечні 
об’єкти та об’єкти, господарська ді-
яльність на яких може призвести до 
аварій екологічного та санітарно-епі-
деміологічного характеру

З 07.08.2007 
безстроковий

2 АГ № 569172 
20.12.2010р.

обов’язкове страхування працівни-
ків відомчої (крім тих, які працюють 
в установах і організаціях, що фі-
нансуються з Державного бюджету 
України) та сільської пожежної охо-
рони і членів добровільних пожежних 
дружин (команд)

З 07.08.2007 
безстроковий

3 АГ № 569170 
20.12.2010р.

обов’язкове  особисте страхування 
від нещасних випадків на транспорті

З 07.08.2007 
безстроковий

4 АГ № 569168 
20.12.2010р.

обов’язкове страхування відпо-
відальності суб’єктів перевезення 
небезпечних вантажів на випадок 
настання негативних наслідків при 
перевезенні небезпечних вантажів

З 24.07.2008 
безстроковий

Основна діяльність. Основний вид діяльності Компанії – надання страхових 
послуг на території України. Послуги Компанії включають страхування від вогневих 
ризиків та ризиків стихійних явищ, здоров’я на випадок хвороби,  майна,  назем-
ного транспорту (крім залізничного),  вантажів та багажу,  від нещасних випадків, 
відповідальності перед третіми особами,  від нещасних випадків на транспорті,  
особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони, страхування ци-
вільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду на об’єктах підвище-
ної небезпеки.

Юридична адреса: вул. Івана Клименка , 23, Київ, 03110, Україна. 
Фактична адреса Компанії: вул. Івана Клименка , 23, Київ, 03110, Україна.
Валюта подання звітності. Дану фінансову інформацію спеціального призна-

чення подано в українських гривнях, якщо не вказано інше.
Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність
Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує 

демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості 
включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за меж-
ами України, валютні обмеження і контроль, відносно високу інфляцію і високі про-
центні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від 
політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової 
систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Укра-
їні пов’язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів 
економічного зростання у світовій економіці. Нещодавня глобальна фінансова 
криза відчутно вплинула на економіку України. Фінансова ситуація у фінансовому 
та корпоративному секторах України значно погіршилася із середини 2008 року. У 
2010-2011 роках в українській економіці спостерігалося помірне відновлення еко-
номічного зростання. Це відновлення супроводжувалося поступовим зниженням 
ставок рефінансування, стабілізацією обмінного курсу української гривні по від-
ношенню до основних іноземних валют.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачен-
ня та часто змінюється.

2 грудня 2010 року Парламент України прийняв новий Податковий кодекс. 
Податковий кодекс набув чинності 1 січня 2011 року, а розділ, що стосується 
податку на прибуток підприємств, набув чинності з 1 квітня 2011 року. Одні-
єю з основних змін, передбачених Податковим кодексом, є істотне зниження 
ставки оподаткування: 23% на період з 1 квітня 2011 року по 1 січня 2012 року, 
21% на 2012 рік, 19% на 2013 рік і 16%, починаючи з 2014 року. Крім того, 
Податковий кодекс ввів нові підходи до визначення доходів і витрат, нові пра-
вила податкової амортизації для основних засобів і нематеріальних активів 
та нові підходи до визначення курсових різниць, які зараз стали ближче до 
правил фінансового обліку.

З 1 січня 2013 року докорінно змінюється підхід до декларування та сплати 
Страховими компаніями своїх податкових зобов’язань. Так, з 1 січня 2013 року до 
Податкового кодексу внесені зміни згідно із Законом України N 5083-VI (Закон N 
5083-VI), зокрема, в частині змін пункту 57.1 статті 57 Податкового кодексу щодо 
строків сплати податкових зобов’язань. Це в свою чергу призведе до зміни методи-
ки адміністрування податку на прибуток.

Передбачено, що Страхові компанії, у яких доходи, що враховуються при ви-
значенні об’єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не 
перевищують 10 мільйонів гривень) щомісяця сплачують авансовий внесок з по-
датку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового 
періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попере-
дній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації.

Подальший економічний розвиток України значною мірою залежить від ефек-
тивності 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 стра-
ховий сектор та інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) 
вони можуть надати на майбутній фінансовий стан Компанії. Керівництво впевне-
не, що воно вживає всі необхідні заходи для забезпечення стабільної діяльності 
та розвитку Компанії.

Стислий виклад принципів облікової політики
Основа підготовки. Дана фінансова інформація спеціального призначення за 

МСФЗ підготовлена виключно для використання керівництвом Компанії в процесі 
переходу на облік у відповідності з Міжнародними стандартами фінансової звіт-
ності (МСФЗ) в 2013 фінансовому році.

Фінансова звітність Компанії на 31 грудня 2011 року була підготовлена у від-
повідності з Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 
України (НП(С)БО). Ці стандарти були прийняті в якості попередніх загальноприй-
нятих принципів бухгалтерського обліку згідно з визначенням МСФЗ 1 «Первісне 
застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» (МСФЗ 1) для цілей 
підготовки попереднього вхідного балансу по МСФО за станом на 1 січня 2012 
року. НП(С)БО в певних аспектах відрізняються від МСФЗ. При підготовці цієї по-
передньої фінансової інформації спеціального призначення за МСФЗ керівництво 
виходило з усієї наявної в нього інформації про очікувані стандартах, тлумаченнях, 
факти і обставини, а також принципів облікової політики, які будуть застосовувати-
ся, коли Компанія буде готувати свій перший повний комплект фінансової звітності 
відповідно з МСФЗ за станом на 31 грудня 2013 року.

Хоча ця фінансова інформація спеціального призначення 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. Таким чином, до тих пір, поки 
Компанія не підготує свою першу повну фінансову звітність за МСФЗ і не визна-
чить дату переходу на облік відповідно до МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1, не мож-
на виключати того, що прикладену попередню фінансову інформацію спеціального 
призначення за МСФЗ необхідно буде коригувати.

Звірка та опис коригувань, зроблених для трансформації фінансової звітності 
за НП(С)БО за 2011 у капітал за МСФЗ на 1 січня 2012 року, представлена у При-
мітці 5.

Оскільки Компанія впроваджує МСФЗ вперше, прикладена фінансова інфор-
мація спеціального призначення за МСФЗ за станом на 31 грудня 2012 року не 
містить порівняльних даних за попередній період у звіті по всіх видах доходів. Від-
повідно, дана фінансова інформація спеціального призначення за МСФЗ не може 
вважатися повним комплектом фінансової звітності за МСФЗ.

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансо-
вої інформації спеціального призначення, наведені нижче. Ці принципи облікової 
політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних пері-
одів.

Фінансові інструменти - основні терміни оцінки. Як зазначено нижче, залежно 
від класифікації фінансові інструменти обліковуються за справедливою вартістю 
або амортизованою вартістю. 

Справедлива вартість - це сума, на яку можна обміняти актив або за допомо-
гою якої можна врегулювати зобов’язання під час здійснення угоди на загальних 
умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній 
основі. Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових 
активів та ціну пропозиції для фінансових зобов’язань, що котуються на активному 
ринку. У відношенні активів і зобов’язань із взаємно компенсуючим ринковим ризи-
ком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для визначення справед-
ливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до 
чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції. Фінансовий ін-
струмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно 
та регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відобра-
жають дійсні і регулярні ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими 
відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі 
методи оцінки, як модель дисконтування грошових потоків, модель, заснована на 
даних останніх угод, здійснених між непов’язаними сторонами, або аналіз фінан-
сової інформації про об’єкти інвестування.

Витрати на проведення операції - це додаткові витрати, безпосередньо 
пов’язані з придбанням, емісією або вибуттям фінансового інструмента. Додаткові 
витрати - це витрати, які не були б понесені, якби операція не відбулася. Витрати 
на проведення операції включають винагороду й комісійні, сплачені агентам (вклю-
чаючи співробітників, які виступають в якості торгових агентів), консультантам, 
брокерам і дилерам, збори, що сплачуються регулюючим органам та фондовим 
біржам, а також податки і збори, що стягуються при перереєстрації права власнос-
ті. Витрати на проведення операції не включають премії або дисконти за боргови-
ми зобов’язаннями, витрати на фінансування, внутрішні адміністративні витрати 
або витрати на зберігання.

Амортизована вартість являє собою вартість при початковому визнанні фінан-
сового інструмента мінус виплати основного боргу плюс нараховані відсотки, а для 
фінансових активів - мінус будь-яке зменшення вартості для відображення поне-
сених збитків від знецінення. Нараховані відсотки включають амортизацію відстро-
чених при первісному визнанні витрат на проведення операції та будь-яких премій 
або дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної 
ставки. Нарахований процентний дохід та нараховані процентні витрати, включа-
ючи як нарахований купон, так і амортизований дисконт або премію (у тому числі 
відстрочену комісію при первісному визнанні, при наявності такої), не відобража-
ються окремо, а включаються до балансової вартості відповідних статей балансу.

Метод ефективної ставки відсотка - це метод визнання процентних доходів або 
процентних витрат протягом відповідного періоду з метою отримання постійної від-
соткової ставки (ефективної ставки відсотка) від балансової вартості інструмента. 
Ефективна ставка відсотка - це ставка, яка точно дисконтує розрахункові майбутні 
грошові виплати або надходження (не включаючи майбутніх збитків за кредитами) 
протягом терміну дії фінансового інструмента або, у відповідних випадках, про-
тягом коротшого терміну, до чистої балансової вартості фінансового інструмента. 
Ефективна ставка відсотка використовується для дисконтування грошових пото-
ків по інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни відсотка, за 
винятком премії чи дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу 
ставку, зазначену для даного інструмента, або за іншими змінними факторам, не 
встановлюваними в залежності від ринкового значення. Такі премії або дисконти 
амортизуються протягом всього очікуваного терміну обігу інструменту. Розрахунок 
дисконтованої вартості включає всі комісійні та збори, сплачені та отримані сторо-
нами контракту, і складають невід’ємну частину ефективної ставки відсотка. 

Первісне визнання фінансових інструментів. Всі фінансові інструменти, що 
оцінюються за справедливою вартістю через прибуток або збиток, первісно об-
ліковуються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові інструменти первісно 
визнаються за справедливою вартістю плюс витрати на проведення операції. 
Справедливу вартість при первісному визнанні найкраще підтверджує ціна опера-
ції. Прибуток або збиток при первісному визнанні виникає лише тоді, коли є різниця 
між справедливою вартістю та ціною операції, яку можуть підтвердити існуючі 

поточні ринкові операції з такими ж інструментами або методи оцінки, для яких 
використовується тільки відкрита ринкова інформація.

Всі операції із придбання та продажу фінансових активів, що передбачають по-
ставку протягом періоду, визначеного законодавством або традиціями ринку (до-
говори «звичайної» купівлі-продажу), визнаються на дату здійснення угоди, тобто 
на дату, коли Компанія зобов’язується придбати або продати фінансовий актив. Всі 
інші операції з придбання фінансових інструментів визнаються тоді, коли суб’єкт 
господарської діяльності стає стороною договору щодо придбання фінансового 
інструмента.

ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс»
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Припинення визнання фінансових активів. Компанія припиняє визнання фінан-
сових активів, коли (а) активи погашені або права на грошові потоки від них іншим 
чином закінчилися або (б) коли Компанія передала права на грошові потоки від 
фінансових активів або уклала угоду щодо передачі, і при цьому (I) також передала 
, в основному, всі ризики та вигоди володіння активом або (II) не передавала і не 
зберігала, в основному, всі ризики та вигоди володіння, але не зберегла контроль. 
Контроль зберігається, коли контрагент не має практичної можливості повністю 
продати актив незв’язаної стороні, не накладаючи при цьому обмежень на продаж.

Знецінення фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю. 
Збитки від знецінення визнаються у складі прибутку або збитку в міру їхнього ви-
никнення за результатом однієї або більше подій («події збитку»), що відбулися 
після первісного визнання фінансового активу і впливають на величину чи строки 
розрахункових майбутніх грошових потоків, що пов’язані з фінансовим активом 
або із групами фінансових активів, якщо їх можна оцінити з достатнім рівнем на-
дійності. Якщо Компанія визначає, що не існує об’єктивних ознак знецінення для 
фінансового активу, оціненого на індивідуальній основі, незалежно від того, чи є 
актив індивідуально суттєвим чи ні, він включається до групи фінансових активів із 
подібними характеристиками кредитного ризику, і ця група оцінюється на предмет 
знецінення на колективній основі. Основним чинником, який враховує Компанія 
при оцінці фінансового активу на предмет знецінення, є його прострочений статус.

Нижче наведено інші основні критерії, на підставі яких визначається наявність 
об’єктивних ознак збитку від знецінення:

 � прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не 
може пояснюватись затримкою у роботі розрахункових систем;

 � позичальник зазнає суттєвих фінансових труднощів, що підтверджує отримана 
Компанією фінансова інформація позичальника;

 � ймовірність банкрутства чи фінансової реорганізації позичальника;
 � платоспроможність позичальника погіршилася внаслідок змін загальнонаціональ-

них або місцевих економічних умов, які чинять вплив на діяльність позичальника.
Для колективної оцінки знецінення фінансові активи групуються за схожими ха-

рактеристиками кредитного ризику. Ці характеристики відносяться до оцінки май-
бутніх грошових потоків для груп таких активів і свідчать про здатність дебіторів 
погасити всі належні суми відповідно до контрактних умов у відношенні оцінюваних 
активів. 

Майбутні грошові потоки в групі фінансових активів, які колективно оцінюють-
ся на предмет знецінення, визначаються на основі контрактних грошових потоків, 
пов’язаних із цими активами, та на основі досвіду керівництва щодо прострочених 
сум, що виникнуть у майбутньому в результаті минулих збиткових подій, а також 
успішного повернення простроченої заборгованості. Дані минулих років коригу-
ються з урахуванням поточних існуючих даних для відображення впливу поточних 
умов, які не впливали на попередні періоди, і для усунення впливу минулих умов, 
які не існують в даний час.

Якщо умови знеціненого фінансового активу, що обліковується за амортизова-
ною вартістю, переглядаються чи іншим чином змінюються внаслідок фінансових 
труднощів позичальника чи емітента, знецінення такого активу оцінюється із вико-
ристанням ефективної ставки відсотка, що використовувалася до зміни його умов.

Стислий виклад принципів облікової політики (продовження)
Збитки від знецінення визнаються шляхом створення резерву в розмірі, необ-

хідному для зменшення балансової вартості активу до теперішньої вартості очі-
куваних майбутніх грошових потоків (не враховуючи майбутніх, ще не понесених 
кредитних збитків), дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка для 
даного активу. Розрахунок теперішньої вартості очікуваних майбутніх грошових по-
токів від фінансового активу, забезпеченого заставою, відображає грошові потоки, 
що можуть виникнути в результаті звернення щодо стягнення предмету застави за 
мінусом витрат на отримання та реалізацію застави, незалежно від того, наскільки 
ймовірно звернення щодо стягнення предмету застави.

Якщо в наступному періоді сума збитку від знецінення зменшується, і це змен-
шення може бути об’єктивно віднесене до події, що настала після визнання знеці-
нення (як, наприклад, підвищення кредитного рейтингу дебітора), раніше відобра-
жений збиток від знецінення сторнується шляхом коригування створеного резерву 
через прибуток або збиток.

Активи, погашення яких неможливе, списуються за рахунок сформованого ре-
зерву під знецінення після завершення всіх необхідних процедур щодо відшкоду-
вання і після визначення остаточної суми збитку.

Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти включають 
готівкові кошти та кошти на рахунках у банках . 

Депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартіс-
тю за вирахуванням резерву на знецінення.

Дебіторська заборгованість та передплата. Дебіторська заборгованість обліко-
вується за принципом нарахування і відображається за амортизованою вартістю. 
Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на 
отримання платежу згідно з договором. Передплата визнається на дату платежу 
та відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг.

Якщо у Компанії існує об’єктивне свідчення того, що дебіторська заборгова-
ність і передоплата не будуть відшкодовані, Компанія створює відповідний резерв 
на знецінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської заборгованості й 
передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається у звіті про 
сукупні доходи. Компанія збирає об’єктивні свідчення щодо знецінення дебітор-
ської заборгованості та передплат по страховій діяльності, використовуючи ті ж 
методи та оціночні розрахунки, що й у випадку знецінення фінансових активів, які 
обліковуються за амортизованою вартістю.

Компанія аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет зне-
цінення щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежності від умов до-
говорів страхування, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення 
зазначених сум, Компанія створює резерв на знецінення по кожному боржнику. 

Обладнання та інші основні засоби. Обладнання та інші основні засоби об-
ліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації та 
резерву на знецінення, якщо необхідно.

Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витра-
ти в міру їх здійснення. Вартість заміни значних компонентів обладнання та інших 
основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені, списуються.

На кінець кожного звітного періоду керівництво оцінює наявність ознак знеці-
нення обладнання та інших основних засобів. Якщо такі ознаки знецінення існують, 
керівництво Компанії оцінює відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вар-
тості активу мінус витрати на продаж або вартості його використання, в залежності 
від того, яка з них вища. Балансова вартість активу зменшується до суми його 
очікуваного відшкодування, а збиток від знецінення визнається у складі прибутку 
чи збитку за рік. Збиток від знецінення активу, визнаний у попередніх періодах, 
сторнується, якщо відбулися зміни в розрахунках, що застосовувалися для визна-
чення вартості використання активу або його справедливої вартості мінус витрати 
на продаж.

Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визна-
чені як різниця між сумою надходжень від вибуття та балансовою вартістю активу 
на дату вибуття відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших опера-
ційних доходах або витратах).

Амортизація. Амортизація устаткування й інших основних засобів розрахову-
ється лінійним методом для розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вар-
тості протягом строку їх експлуатації за такими нормами:

Строки експлуатації, років
Машини та обладнання 5
Транспортні засоби 10
Інші основні засоби 5-12

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія б отримала 
в даний час від вибуття активу, за вирахуванням витрат на реалізацію, якби актив 
вже був у тому віці та в тому стані, які очікуються в кінці терміну його експлуатації. 
Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активів переглядаються та, за необхід-
ності, коригуються на кінець кожного звітного періоду.

Нематеріальні активи. Нематеріальні активи Компанії включають  ліцензії ком-
панії. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання Ліцензії 
на здійснення страхової діяльності з необмеженим терміном дії не амортизуються 
і щорічно переглядаються на наявність ознак невизначеності строку їх використан-
ня та можливого зменшення корисності активу.

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відпо-
відними сумами накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.

Операційна оренда. Орендні платежі за договорами операційної оренди визна-
ються в якості витрат прямолінійним методом протягом строку оренди, за винятком 
випадків, коли інший систематичний підхід забезпечує більш адекватне відобра-
ження графіка отримання вигод користувачем. 

За операційної оренди орендні платежі (за винятком витрат на придбання по-
слуг, таких, як страхування і технічне обслуговування) визнаються в якості витрат з 
розподілом на прямолінійній основі, якщо тільки інший систематичний підхід не за-
безпечує більш адекватне відображення графіка отримання вигод користувачем, 
навіть якщо платежі здійснюються не на цій основі.

Податки на прибуток. Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності 
відповідно до законодавства, яке вступило в дію або має бути введено в дію ста-
ном на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний 
податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім 
випадків, коли вони відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах 
або безпосередньо у складі капіталу, в тому ж або іншому періоді.

Поточний податок - це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або 
відшкодувати у податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків по-
точного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до пода-
чі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий 
збиток визначаються розрахунковим шляхом. Інші податки, крім податку на прибу-
ток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових 
зобов’язань відносно перенесених із минулих періодів податкових збитків та тим-
часових різниць, що виникають між податковою базою активів та зобов’язань та їх 
балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до виключення 
при первісному визнанні, відстрочені податки не визнаються відносно тимчасових 
різниць при початковому визнанні активу або зобов’язання в разі операції, що не 
є об’єднанням компаній, коли така операція при її первісному визнанні не впливає 
ні на фінансовий, ні на податковий прибуток. Суми відстрочених податків розрахо-
вуються за ставками оподаткування, які введені в дію або повинні бути введені в 
дію станом на кінець звітного періоду і які, як очікується, будуть застосовуватися 
в періодах, коли 

буде реалізовано тимчасова різниця або використаний перенесений податко-
вий збиток. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують 
оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки визнаються лише в тій мірі, в 
якій існує імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносної якої можна 
буде реалізувати тимчасові різниці. 

Невизначені податкові позиції. Керівництво оцінює невизначені податкові пози-
ції Компанії на кінець кожного звітного періоду. Зобов’язання, що відображаються 
у відношенні податків, визначаються керівництвом як податкові позиції із невисо-
кою імовірністю того, що їх вдасться відстояти у випадку, якщо такі позиції будуть 
оскаржені податковими органами, на підставі тлумачення Компанією податкового 
законодавства, що вступило або практично вступило в силу на кінець звітного пе-
ріоду, і будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. 
Зобов’язання зі штрафів, відсотків і податків, окрім податку на прибуток, визнають-
ся на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулювання 
зобов’язань на кінець звітного періоду.

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

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 
заборгованість. Кредиторська заборгованість за основною діяльністю нарахову-
ється, коли контрагент виконав свої зобов’язання за договором, і враховується за 
амортизованою вартістю.

Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як капітал. Витрати, безпо-
середньо пов’язані з емісією нових акцій, відображаються в капіталі як зменшення 
суми надходжень (за вирахуванням податків). Перевищення справедливої вартос-
ті отриманої винагороди над номінальною вартістю випущених акцій обліковується 
у складі емісійного доходу в капіталі.

Визнання доходів і витрат. Процентні доходи та витрати враховуються для всіх 
боргових інструментів за принципом нарахування із застосуванням методу ефек-
тивної ставки відсотка. Цей метод включає до складу процентних доходів і витрат 
та розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються учас-
никами 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, напри-
клад, 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 очі-
куваних грошових потоків, після чого процентний дохід відображається з урахуван-
ням 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 пе-
редачу фінансового ризику. У цілому, Компанія 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 від-
шкодування в разі, якщо страхова подія не настає. Страховий ризик існує, коли на 
момент підписання договору Компанія не впевнена в таких аспектах: настання стра-
хової події, дата настання страхової події та сума відшкодування по страховій події.
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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 про-
тягом 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 отри-
мані в момент початку дії страхового захисту та вважаються заробленими на про-
порційній основі протягом строку дії відповідного страхового покриття за полісом.

Резерв незароблених премій - це частина премій за договорами страхування, 
які відповідають страховим ризикам, що не минули на звітну дату. Розрахунок ре-
зерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо, 
і загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів неза-
роблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування за методом 
«1/4».

Відшкодування виплачені. Страхові відшкодування виплачені у звіті про сукуп-
ні доходи включають суми відшкодувань і відповідні витрати на врегулювання, ко-
шти щодо яких були перераховані пред’явникам вимог або постачальникам послуг. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків - це оцінка обсягу зобов’язань 
страхової компанії для здійснення виплат страхових сум за відомими вимогами 
страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків, які не оплачені або 
оплачені не в повному обсязі на звітну дату та які виникли у зв’язку із страховими 
випадками, що відбулися у звітному або попередніх періодах, та про факт настан-
ня яких страхову компанію повідомлено. Величина цього резерву визначається 
страховою компанією за кожною неврегульованою претензією.

Тест адекватності зобов`язань. СК на кінець звітного періоду перевіряє, чи є 
адекватними визнані страхові зобов’язання.

Під перевіркою адекватності зобов’язань слід розуміти оцінку необхіднос-
ті збільшення балансової вартості страхового зобов’язання (або зменшення 
зобов’язань балансової вартості пов’язаних відкладених витрат на придбання або 
пов’язаних нематеріальних активів), на основі аналізу майбутніх грошових потоків.

При цій перевірці враховуються поточні розрахункові оцінки всіх потоків гро-
шових коштів, передбачених договорами страхування, і супутніх потоків грошових 
коштів, таких як витрати з розгляду претензії.

Розрахункові оцінки проводяться на основі статистичного аналізу страхових 
зобов’язань, сформованих в попередніх звітних періодах, і фактично здійснених 
страхових виплат за цим зобов’язанням.

Якщо дана перевірка покаже, що зобов’язання неадекватно, то різниця в по-
вному обсязі визнається у складі прибутку або збитку.

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

Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Компанію 
від її зобов’язань перед власниками страхових полісів. Активи перестрахування 
включають суми до отримання від перестрахувальних компаній по виплачених 
відшкодувань, включаючи відповідні витрати на врегулювання. Кредиторська за-
боргованість по перестрахуванню являє собою зобов’язання Компанії передати 
перестраховикам премії з перестрахування.

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

Відстрочені аквізиційні витрати. Аквізиційні витрати, які включають витрати 
на виплату комісійних страховим агентам, заробітну плату і деякі інші витрати на 
здійснення страхової діяльності, які є змінними і виникають у зв’язку з придбанням 
або продовженням страхових полісів, відносяться на витрати майбутніх періодів і 
амортизуються протягом періоду, за який будуть зароблені відповідні премії отри-
мані. Відстрочені аквізиційні витрати розраховуються окремо по кожному напрямку 
діяльності і аналізуються по кожному напрямку діяльності в момент видачі страхо-
вого поліса або в кінці кожного звітного періоду, щоб переконатися в можливості їх 
відшкодування на основі майбутніх оцінок.

Опис деяких страхових продуктів. Діяльність Компанії представлена наступни-
ми основними видами страхових продуктів:

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Вогневе страху-
вання — найпоширеніший вид майнового страхування. Воно захищає підприєм-
ство від втрат унаслідок пошкодження або знищення майна через непередбачува-
ні випадки (пожежа, вибух та ін.), що призводять до його спалаху.

Страхування здоров’я на випадок хвороби . Цей вид страхування передбачає 
грошову компенсацію від страхової компанії у випадку захворювання.

Позитивними рисами страхування здоров’я є те, що воно дозволяє істотно 
знизити фінансові витрати організації на виділення матеріальної допомоги для 
лікування співробітників. Також, впровадження страхування здоров‘я якісно по-
ліпшує систему соціальної захищеності колективу. Для застрахованого такий вид 
страхування дасть реальну можливість одержати грошову компенсацію від стра-
хової компанії у випадку захворювання, що компенсує витрати на лікування або 
незароблений дохід.

Договори страхування здоров’я на випадок хвороби укладаються з дієздатни-
ми фізичними особами на свою користь або на користь третіх осіб.

Застрахованою особою може бути будь-яка фізична особа віком від 1 до 70 
років за винятком:

 � осіб, визнаних в установленому порядку недієздатними; 
 � інвалідів І та непрацюючих інвалідів II групи; 
 � осіб, хворих на злоякісні новоутворення (онкологічні захворювання), у т.ч. он-

когематологічніі захворювання. 
Страхування майна. Це вид страхування, який покриває ризики знищення або 

нанесення шкоди майну, що сталися в результаті подій, визначених договором. 
Об’єктами страхування можуть бути:

Нерухоме майно, таке як: споруда, квартира, окрема кімната в будинку/кварти-
рі, земельна ділянка, котрі належить страхувальнику на правах власності, у тому 
числі придбані у кредит, є предметом іпотеки, а також передані страхувальником 
в іпотеку для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи-боржника або ж 
отримані страхувальником за договором оренди або знаходяться у тимчасовому 
користуванні чи розпорядженні на інших законних підставах; зовнішє і внутрішнє 
оздоблення; інженерні комунікації і обладнання.

Рухоме майно, таке як: меблі, електронна та побутова техніка, особисті речі, 
інше майно, що належить страхувальнику на правах власності, членам його сім’ї і 
особам, які мешкають разом із страхувальником та ведуть спільне господарство, 
в том числі придбане у кредит або розстрочку і є предметом застави, або рухоме 

майно, що використовується або яким страхувальник розпоряджається на закон-
них підставах.

Інше майно, таке як: готівка, ювелірні вироби, дорогоцінне та напівдорогоцінне 
каміння без оправи і в оправі, твори мистецтва, документи, антикваріат, колекції, 
об’єкти незавершеного будівництва, в деяких випадках – транспортні засоби і інше 
за узгодженням сторін (страховика і страхувальника) на визначених умовах із ура-
хуванням відповідних особливостей.

Страхування наземного транспорту (крім залізничного). Вид  страхування, 
за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать 
закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням наземним тран-
спортним засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма видами транспортних 
засобів спеціального призначення. Питання підвищення надійності, міцності, захи-
щеності тощо постійно спонукають конструкторів та інженерів до створення дедалі 
надійніших транспортних засобів, адже природні сили, стихійні лиха, дорожньо-
транспортні пригоди та протиправні дії завдають чималої шкоди власникам тран-
спортних засобів, тому страхування засобів наземного транспорту користується 
найбільшим попитом порівняно зі страхуванням інших видів транспорту.3 
Стислий виклад принципів облікової політики (продовження)

Страхування вантажів та багажу . Здійснення вантажоперевезень часто 
пов’язане з високим ризиком і можливими матеріальними втратами. Нерідко ван-
тажі зникають, псуються чи їх розкрадають. Крім того, вантаж може пошкодитись 
в результаті аварії або стихійного лиха. Страхування вантажів допоможе власнику 
вантажу чи перевізнику не тільки позбутися хвилювання за вантаж, але бути впев-
неним, що в будь-якому випадку він не втратить хоча б його вартості. Предмет до-
говору страхування – майнові інтереси, що не суперечать законодавству України 
і пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажем, який пере-
возяться будь-яким видом транспорту (авіаційним, автомобільним, залізничним, 
морським або кількома видами транспорту) по території України та за її межами. 
Вантаж можна застрахувати на таких умовах:

 - «з відповідальністю за всі ризики»;
 - «з відповідальністю за часткову аварію»;
 - «без відповідальності за збитки, окрім випадків катастрофи».
Страхування від нещасних випадків. Договори індивідуального страхування 

передбачають страховий захист клієнтів Компанії від ризику смерті, інвалідності 
та травматичних тілесних ушкоджень у результаті нещасних випадків. Як правило, 
термін дії цих страхових полісів становить від 2 місяців до двох років відповідаль-
ності перед третіми особами .

Страхування від нещасних випадків на транспорті. За програмою добровільно-
го страхування від нещасних випадків на транспорті страхується життя та здоров’я 
водія та пасажирів транспортного засобу. Страховим випадком є тимчасова або 
постійна втрата працездатності застрахованою особою (водій або пасажир тран-
спортного засобу), в результаті ДТП. Страхування водіїв та пасажирів здійснюєть-
ся за системою посадкових місць або за паушальною системою. Обрана система 
страхування встановлює порядок визначення страхових сум по Договору страху-
вання.

Особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони. Страхування 
працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних  пожежних  дружин  
(команд),  далі  -    страхування, здійснюється з метою захисту їхнього життя  та  
здоров’я  під  час виконання своїх  обов’язків  за  рахунок  коштів,  передбачених  у 
кошторисах на їх утримання, підприємств, установ  та  організацій, де  вони  ство-
рені,  а  працівників місцевої пожежної охорони - за рахунок юридичних осіб, які 
утримують підрозділи цієї охорони, або за рахунок місцевого бюджету. 

Страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду на 
об’єктах підвищеної небезпеки Обов’язкове страхування цивільної відповідаль-
ності суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та 
аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні 
об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій еко-
логічного і санітарно-епідеміологічного характеру проводять з метою забезпечення 
відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю та майну третіх осіб, у тому чис-
лі довкіллю (природним ресурсам, територіям та об’єктам природно-заповідного 
фонду), внаслідок пожеж та/або аварій на об’єктах підвищеної небезпеки.

Суб’єктами обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів гос-
подарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах 
підвищеної небезпеки, є страхувальники, страховики і треті особи, яким внаслідок 
пожеж та/або аварій на об’єктах підвищеної небезпеки заподіяна пряма шкода.

Об’єктом обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів гос-
подарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об’єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, 
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітар-
но-епідеміологічного характеру, є майнові інтереси страхувальника, що не супер-
ечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням страхувальником заподіяної ним 
прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної 
небезпеки.

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 про-
вести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та роз-
рахуватися за зобов’язаннями.

Витрати на персонал та відповідні відрахування. Зарплата, внески до держав-
ного пенсійного фонду України і фондів соціального страхування, щорічні відпускні 
та лікарняні, преміальні і негрошові пільги нараховуються у тому році, в якому від-
повідні послуги надаються працівниками Компанії. Компанія не має жодних пра-
вових 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.

Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відо-

бражаються у фінансовій звітності, та на балансову вартість активів і зобов’язань у 
наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно аналізуються і ґрунту-
ються на досвіді керівництва та інших факторах, включаючи очікування майбутніх 
подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні 
принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також вико-
ристовує певні судження. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані 
у фінансових звітах, і оцінки, які можуть призвести до значних коректувань ба-
лансової вартості активів та зобов’язань протягом наступного фінансового року, 
включають:

Резерв на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків. У відповіднос-
ті з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють страхову ді-
яльність, а також МСФЗ, Компанія зобов’язана створювати резерви на покриття 
збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, що виникають в результаті ді-
яльності Компанії по загальному страхуванню і у зв’язку з припиненням діяльності 
з перестрахування з її колишніми третіми сторонами. Ці резерви являють собою 
очікувані остаточні витрати на виплату відшкодувань по страхових подіях, які на-
стали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються невиплаченими 
за станом на кінець звітного періоду. Компанія створює резерви за напрямками 
діяльності, видам і сумам страхового покриття, а також по рокам настання стра-
хових подій. Резерви на покриття збитків відносяться до двох категорій: резерви 
неврегульованих вимог і резерви збитків понесених, але ще не заявлених.
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Компанія створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних 
майбутніх виплат для покриття заявлених збитків по загальній страховій діяльнос-
ті. Оціночні розрахунки Компанії засновані на фактах, які є наявними у момент 
резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не прово-
диться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на остаточне врегулюван-
ня невиконаних вимог (з урахуванням інфляції), а також інші фактори, які можуть 
впливати на суми відповідних резервів, одні з яких є суб’єктивними, а інші зале-
жать від майбутніх подій. При визначенні суми резервів Компанія враховує попе-
редній досвід і минулі виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених від-
шкодувань і види страхового покриття. Крім того, судові рішення, економічні умови 
і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, 
отже, на оцінку резервів Компанії. Протягом періоду між датою повідомлення про 
настання страхової події і датою остаточної виплати відшкодування можуть від-
буватися зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. 
Відповідно, Компанія регулярно переглядає та переоцінює суми відшкодувань і 
резервів. Суми, які остаточно виплачуються на покриття збитків та витрат на ко-
ригування збитків, можуть істотно відрізнятися від сум першоначально створених 
резервів.

Як правило, при створенні резервів збитків понесених, але ще не заявлених, їх 
дисконтування Компанією не проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні 
витрати на покриття збитків по страхових подіях, які вже настали, але про яких ще не 
було заявлено. Ці резерви створюються для відображення оціночних витрат, необ-
хідних для остаточної виплати відшкодувань на покриття цих ще не заявлених збит-
ків. Оскільки ці збитки ще не заявлені, Компанія використовує історичну інформацію 
та статистичні моделі за напрямками діяльності, видами і сумами страхового по-
криття для розрахунку резервів збитків понесених, але ще не заявлених. При оцінці 
резервів збитків понесених, але ще не заявлених Компанія також використовує дані 
про тенденції заявлених збитків, суттєвості сум збитків, збільшенні ризику, а також 
враховує інші фактори. Компанія переглядає оцінку цих резервів після отримання 
додаткової інформації та фактичних повідомлень про виникнення збитків. При ство-
ренні резервів Компанії важливим аспектом є час, необхідний для отримання повідо-
млення про настання страхової події та виплати відповідного відшкодування. Пові-
домлення по короткострокових страхових зобов’язаннях по відшкодуванню збитків, 
наприклад, тих, які виникають в результаті  майна, зазвичай надходять відразу після 
настання страхової події. Відповідні відшкодування, як правило, виплачуються про-
тягом кількох місяців з моменту повідомлення про настання страхового випадку. У 
Компанії відсутні значні довгострокові напрямки діяльності. 

Аналіз чуттєвості резерву на покриття збитків надано у Примітці 12.  

Первісне застосування МСФЗ
Фінансова звітність Компанії за 2013 фінансовий рік буде першою річною фі-

нансовою звітністю, яка відповідає вимогам МСФЗ. Дана фінансова інформація 
спеціального призначення за МСФЗ була підготовлена у відповідності до принци-
пів, викладених в Примітці 3. При підготовці цієї фінансової інформації спеціаль-
ного призначення Компанія застосувала МСФЗ 1.

Датою переходу Компанії на облік за МСФЗ є 1 січня 2012 року. За деякими ви-
нятками, МСФЗ 1 вимагає ретроспективного застосування редакції МСФЗ, чинних 
станом на 31 грудня 2013 року, при підготовці вхідного балансу по МСФЗ на 1 січня 
2012 року і в наступних періодах до дати першої фінансової звітності за МСФЗ. 
При підготовці цієї попередньої фінансової інформації спеціального призначення 
Компанія застосувала тільки обов’язкові винятки.

Нижче представлена звірка, у числовому виразі, впливу переходу від обліку по 
НП(С)БО на облік за МСФЗ на 1 січня 2012 року:

У тисячах українських гривень
31 грудня 

2012р.
1 січня 2012 р.

КАПІТАЛ ЗА НП(С)БО 55313 33834

Вплив зміни облікової політики:
(i) Розрахунок резерву незароблених 

премій, чиста сума 12998 26053
(ii) Розрахунок резерву на 

покриття збитків
(iii) Віднесення аквізіційних витрат 

на майбутні періоди 
Виправлення помилок

(-115)

КАПІТАЛ ЗА МСФЗ 55313 33719

Основні коригування різниць між НП(С)БО і МСФЗ відносяться до наступного: 
Розрахунок резерву незароблених премій, чиста сума. Згідно із НП(С)БО, ре-

зерв незароблених премій вираховується на підставі узагальнених квартальних 
даних щодо отриманих премій за останні 3 квартали. Для подання звітності згідно 
МСФЗ Компанія використовує тимчасово-пропорційний метод розрахунку для 80% 
суми надходжень страхового платежу. 

Розрахунок резерву на покриття збитків. Для цілей подання звітності згідно з 
МСФЗ, Компанія розраховує резерв збитків які виникли, але не заявлені. В обліку 
за НП(С)БО такий резерв не розраховувався.

Віднесення аквізіційних витрат на майбутні періоди. Компанія відносить суму 
аквізіційних витрат на майбутні періоди аналогічно розрахунку резерву незаробле-
них премій.

Грошові потоки Компанії від операційної, інвестиційної та фінансової діяльнос-
ті в обліку за НП(С)БО не відрізнялися істотно від МСФЗ.

Нові облікові положення
Були опубліковані наступні нові стандарти та тлумачення, що будуть 

обов’язковими для застосування Компанією в річних періодах, починаючи з 1 січня 
2012 року або в більш пізніх періодах. Компанія не використала дострокове засто-
сування цих стандартів і тлумачень.

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти Частина 1: Класифікація та оцінка». МСФЗ 
9, випущений в листопаді 2009 року, замінює розділи МСБО (IAS) 39, що відно-
сяться до класифікації та оцінки фінансових активів. Додаткові зміни були вне-
сені в МСФЗ 9 у жовтні 2010 року у відношенні класифікації та оцінки фінансових 
зобов’язань і в грудні 2011 року у відношенні (i) зміни дати набрання чинності, що 
встановлена як річні періоди, що починаються 1 січня 2015 або після цієї дати, (ii) 
додавання вимоги про розкриття інформації про перехід на цей стандарт. Основні 
відмінності стандарту наступні:

Фінансові активи повинні класифікуватися за двома категоріями оцінки: оці-
нювані згодом за справедливою вартістю та оцінювані згодом за амортизованою 

вартістю. Вибір методу оцінки повинен бути зроблений при первісному визнанні. 
Класифікація залежить від бізнес-моделі управління фінансовими інструментами 
компанії та від характеристик договірних потоків грошових коштів по інструменту.

Інструмент згодом оцінюється за амортизованою вартістю тільки у тому ви-
падку, коли він є борговим інструментом, а також (i) бізнес-модель компанії орієн-
тована на утримання даного активу для цілей отримання контрактних грошових 
потоків, та одночасно (ii) контрактні грошові потоки за цим активу являють собою 
лише виплати основної суми і відсотків (тобто фінансовий інструмент має тільки 
«базові характеристики кредиту»). Всі інші боргові інструменти повинні оцінювати-
ся за справедливою вартістю через прибуток або збиток.

Всі пайові інструменти повинні згодом оцінюватися за справедливою вартістю. 
Пайові інструменти, утримувані для торгівлі, оцінюватимуться за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток. Для решти пайових інвестицій під час пер-
вісного визнання може бути прийняте остаточне рішення про відображення нере-
алізованого та реалізованої прибутку або збитку від переоцінки за справедливою 
вартістю у складі іншого сукупного доходу, а не у складі прибутків або збитків. До-
ходи і витрати від переоцінки не переносяться на рахунки прибутків або збитків. 
Це рішення може прийматися індивідуально для кожного фінансового інструменту. 
Дивіденди мають відображатися у складі прибутків або збитків, оскільки вони яв-
ляють собою прибутковість інвестицій.

Більшість вимог МСФЗ (IAS) 39 і у відношенні класифікації та оцінки фінансо-
вих зобов’язань були перенесені до МСФЗ (IFRS) 9 без змін. Основною відмінністю 
є вимога до компанії розкривати ефект змін власного кредитного ризику фінан-
сових зобов’язань, віднесених до категорії тих, що оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток, у складі іншого сукупного доходу.

Прийняття МСФЗ (IFRS) 9 є обов’язковим з 1 січня 2015 року, дострокове за-
стосування дозволяється. В даний час керівництво Компанії оцінює вплив цих змін 
на її фінансову звітність.

Взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов’язань - Зміни до МСФЗ 
(IAS) 32 (випущено в грудні 2011 року і набуває чинності для річних періодів, що 
починаються 1 січня 2014 або після цієї дати). Дана зміна вводить керівництво 
по застосуванню МСФЗ (IAS) 32 з метою усунення суперечностей, виявлених при 
застосуванні деяких критеріїв взаємозаліку. На думку керівництва Компанії, зазна-
чені зміни не матимуть впливу на її фінансову звітність.

Якщо вище не зазначено інше, очікується, що дані нові стандарти і інтерпрета-
ції істотно не вплинуть на фінансову звітність Компанії. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Грошові кошти у касі 244 249
Грошові кошти на банківських рахунках 11579 18198

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 11823 18447

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо грошових коштів та їх ек-
вівалентів за кредитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, на-
даних рейтинговими агентствами Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch або «Кредит-
Рейтинг»:
У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Не прострочені і не знецінені 
- рейтинг uaA- та вище 1127 249
- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+ 10452 17949
- рейтинг uaBB+ та нижче
- без рейтингу                      -

Всього грошових коштів на їх 
еквівалентів, за вирахування грошових 
коштів у касі 11579 18447

Грошові кошти та їх еквіваленти не мають забезпечення. 
Станом на 31 грудня 2012 року у Компанії було 4 банків-контрагентів (2011 р. 

-4  банків-контрагентів).

Депозити в банках
У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Депозити в гривнях 8995 9783
Депозити в євро 267

Всього депозитів в банках 

9262 9783

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо депозитів в банках за кре-
дитною якістю на основі рейтингів за національною шкалою, наданих рейтингови-
ми агентствами Standard and Poor’s, Moody’s, Fitch або «Кредит-Рейтинг»:
У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Не прострочені і не знецінені 
- рейтинг uaA- та вище 150
- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+ 9112 9783
- рейтинг uaBB+ та нижче
- без рейтингу

Всього депозитів в банках 9262 9783

Процентна ставка за банківськими депозитами в гривнях складає 16%-25% 
річних (на 1 січня 2012 року – 16%-25,0%) в залежності від дати розміщення та 
погашення депозитів. 

ПрАТ «Страхова компанія «Мега-Поліс»
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Депозити в банках не мають забезпечення.
Станом на 31 грудня 2012 року у Компанії було 4 банків-контрагентів (2011 р. -4 

банків-контрагентів) із загальною сумою депозитів в банках від 100 тисяч гривень 
та вище. Сукупна сума цих залишків складала 9262 тисячі гривень (2011 р.: 9783 
тисяч гривень), або 80% грошових коштів та їх еквівалентів (2011 р.: 53%).

Страхові та інші фінансові зобов’язання
Страхові та інші фінансові зобов’язання складаються з наступних компонентів:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Комісійні винагороди агентами до виплати
Премії за перестрахуванням до виплати
Інша кредиторська заборгованість 388 263
Забезпечення витрат на мотиваційну 

винагороду агентам

Всього страхових та інших фінансових 
зобов’язань 388 263

Інформацію щодо залишків щодо операцій із пов’язаними сторонами надано 
в Примітці 22. 

Страхові резерви та доля перестраховика у страхових резервах
У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

Загальні суми
Резерв незароблених премій 12998 26053
Резерв на покриття збитків

Всього страхових резервів, загальна сума 12998 26053
 

Частка перестраховика
Резерв незароблених премій (2334) (2480)
Резерв на покриття збитків

Всього частка перестраховика у страхових 
резервах (2334) (2480)

Чисті суми
Резерв незароблених премій 10664 23573
Резерв на покриття збитків

Всього страхових резервів, чиста сума 10664 23573
 

У сумах страхових резервів відбулись наступні зміни:
2012 рік

Загальна 
сума

Доля пере-
страховика

Чиста 
сума

Резерв незароблених премій на 1 січня 26053 (2480) 23573
Страхові премії отримані
Премії зароблені
Резерв незароблених премій на 31 грудня 12998 (2334) 10664

 
Резерв на покриття збитків на 1 січня
Понесені збитки на страхові виплати
Збитки виплачені
Резерв на покриття збитків на 31 грудня

Всього страхових резервів на 1 січня 26053 23573
Збільшення/(зменшення) за період (13055) (12909)
Всього страхових резервів на 31 грудня 12998 10664

Акціонерний капітал та емісійний дохід

У тисячах українських 
гривень, крім кількості акцій

Кількість 
випущених 

акцій

Прості 
акції 

Емісійний 
дохід

Всього

На 1 січня 2012 р.       - - -         -

На 31 грудня 2012 р.       - - -          -

Номінальна зареєстрована сума випущеного акціонерного капіталу Компанії 
складає 12500 тисяч гривень (на 1 січня 2012 року – 12500 тисяч гривень). 

Загальна кількість затверджених до випуску простих акції складає 12500акцій 
(на 1 січня 2012 року – 12500000 акцій) номінальною вартістю 1 гривня за акцію (на 
1 січня 2012 року  – 1 гривня за акцію). Усі випущені прості акції повністю оплачені. 
Кожна проста акція має один голос при голосуванні.

Емісійний дохід – це сума перевищення отриманої винагороди над номіналь-
ною вартістю випущених акцій. 

Нижче подано інформацію про акціонерів Компанії станом на 31 грудня 
2012 року і 1 січня 2012 року:

У тисячах українських 
гривень, крім кількості акцій

Кількість акцій, 
що належать 

акціонеру

Частка 
володіння, %

Загальна 
вартість акцій 

(грн.)
Акціонер
ТОВ «Енерготехпром» - код  
ЄДРПОУ 32309445

11903840 95,2307 11903840,00

Перелома С.В. - 
ідентифікаційний номер 
2633512076  

505669 4,0454 505669,00

Сова К.В.         - 
ідентифікаційний номер 
2633204933 

90491 0,7239 90491,00

 

Оцінка адекватності страхових зобов’язань
Методика розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекоменда-

цій Нацкомфінпослуг від 03.01.2013 “Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, доводить до відома особливості 
складання звітних даних страховиків у зв’язку з переходом на міжнародні стандар-
ти фінансової звітності”.

Загальні положення
Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення майбутніх 

виплат. 
Законом України «Про страхування» передбачені наступні страхові резерви за 

видами страхування, іншими ніж страхування життя: 
 � резерв незароблених премій; 
 � резерв заявлених, але не виплачених збитків; 
 � резерв збитків, які виникли, але не заявлені; 
 � резерв катастроф; 
 � резерв коливань збитковості.
 � резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв збитків, які виникли, 

але не заявлені разом називають резервами збитків 
 � резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків та 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені забезпечують майбутні виплати за вже 
укладеними договорами. 

 � резерв катастроф та резерв коливань збитковості забезпечують виплати май-
бутніми договорами або за укладеними, якщо розвиток збитків відрізняється від 
прогнозованого. 

З метою оцінки зобов’язань за вже укладеними на звітну дату договорами роз-
глядають лише резерви збитків та резерв незароблених премій.

Резерв  незароблених  премій включає частки страхових  платежів, що відпо-
відають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. Резерв  незароблених  
премій  - це прийняті зобов’язання з оплати майбутніх збітків за страховими випад-
ками, що трапляться після звітної дати, включаючи  майбутні витрати страховика 
на врегулювання цих збитків.

Резерв  заявлених,  але  невиплачених збитків  -  оцінка  обсягу зобов’язань  
страховика  для  здійснення  виплат   страхових   сум (страхового  відшкодуван-
ня)  за відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати   на врегулювання 
збитків (експертні, консультаційні  та  інші  витрати,  пов’язані  з  оцінкою  розміру 
збитку),  які не оплачені або оплачені  не  в  повному  обсязі  на звітну  дату  та  
які виникли в зв’язку зі страховими подіями,  що мали місце  в  звітному  або  по-
передніх  періодах.

Резерв збитків,  які виникли,  але не заявлені,  -  оцінка   обсягу зобов’язань 
страховика для здійснення страхових виплат,  включаючи витрати  на  врегулю-
вання  збитків,  які  виникли  у  зв’язку   зі страховими  випадками у звітному та 
попередніх періодах,  про факт настання яких  страховику  не  було  заявлено  на  
звітну  дату.

Актуарні припущення
Вважаємо, що збитковість страхового портфеля не змінює своїх статистичних 

характеристик протягом періоду спостереження. 
При оцінці грошових потоків нехтуємо інфляційною та інвестиційною складо-

вими.

Поняття та позначення, що використовуються далі
Звітна дата – дата, на яку проводиться аналіз страхових зобов’язань.
Період спостережень – N років, що передують звітній даті.
(РНП N) – резерв незароблених премій на кінець періоду спостережень;
(РНП 0) – резерв незароблених премій на початок періоду спостережень;
(РЗ N) - сума резервів збитків на кінець періоду спостережень;
(РЗ 0) ) – сума резервів збитків на початок періоду спостережень;
(Пр N) – сума премій, отримених за період спостережень;
(Впл N) – сума виплат, сплачених за період спостережень, збільшена на ви-

трати з врегулюванням страхових випадків;
 (ЧВпл N)- сума чистих виплат, сплачених за період спостережень (без ураху-

вання витрат на врегулювання);
(Вр N) - витрати, пов’язані з врегулюванням страхових випадків протягом пе-

ріоду спостережень;
(Збт) – середня збитковість страхового портфеля протягом період спостере-

жень;
(Впл 0) - сума виплат, сплачених в період спостережень, за договорами, укла-

деними до періоду спостережень (з врахуванням витрат на врегулювання страхо-
вих випадків).

Розглянемо наступні потоки грошових коштів за страховими контрактами, 
укладеними до звітної дати.

(Потік 1)- майбутні виплати за укладеними договорами.  Виплати, що відбудуть-
ся після звітної дати за договорами, укладеними протягом періоду спостережень.

Цей потік включає в себе суми майбутніх відшкодувань, витрати страховика на 
врегулювання збитків і не включає аквізиційні витрати за укладеними договорами.

(Потік 2) – майбутні виплати за страховими випадками, що сталися протягом 
періоду спостережень. Розглядаються лише виплати за договорами , укладеними 
протягом періоду спостережень. Цей потік включає в себе суми майбутніх відшко-
дувань, витрати страховика на врегулювання збитків і не включає майбутні аквізи-
ційні витрати за укладеними договорами.

(Потік 3) – майбутні виплати за страховими випадками, що трапляться після 
звітної дати. Розглядаються лише виплати за договорами, укладеними протягом 
періоду спостережень. Цей потік включає в себе суми майбутніх відшкодувань, 
витрати страховика на врегулювання збитків і не включає майбутні аквізиційні ви-
трати за укладеними договорами.

(Потік 1) є сумою (Потоку 2) та (Потоку 3). Ці потоки розглядаються як випад-
кові величини. Математичні сподівання цих величин будемо відповідно позначати:

(П1) - математичне сподівання (Потоку 1);
(П2) - математичне сподівання (Потоку 2);
(П3) - математичне сподівання (Потоку 3);
(П2) будемо розглядати як оцінку суми резервів збитків. 
(П3) будемо розглядати як оцінку резерву незароблених премій.
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Крім того, розглянемо допоміжні випадкові величини:
(Виплати 1) - усі виплати за договорами, укладеними протягом періоду спо-

стережень. Розглядаються виплати майбутні та минулі. Ця випадкова величина 
включає в себе суми відшкодувань, витрати страховика на врегулювання збитків і 
не включає аквізиційні витрати за укладеними договорами.

(Виплати 2) – виплати за страховими випадками, що сталися протягом періоду 
спостережень. Розглядаються майбутні та минулі виплати за договорами, укла-
деними протягом періоду спостережень. Ця випадкова величина включає в себе 
суми  відшкодувань, витрати страховика на врегулювання збитків і не включає ак-
візиційні витрати за укладеними договорами. 

(Виплати 3) – виплати, що сплачені протягом періоду спостережень. Розгляда-
ються минулі виплати за договорами, укладеними протягом періоду спостережень. 
Ця величина включає в себе суми  відшкодувань, витрати страховика на врегу-
лювання збитків і не включає аквізиційні витрати за укладеними договорами. Це 
фіксована величина.

Відповідно:
(В1) - математичне сподівання (Виплат 1);
(В2) - математичне сподівання (Виплат 2);
(В3) – скорочення для (Виплат 3).
Вхідні дані
Вхідніми даними для даної методики є річна фінансова звітність страховіка за 

N+1 рік, а саме:
Пояснювальна записка до звітних даних страховика, розділи 3,4;
Звіт про доходи та витрати страховика.
На підставі фінансової звітності страховика знходимо наступні величини:

 � (РНП N) – резерв незароблених премій на кінець періоду спостережень;
 � (РНП 0) – резерв незароблених премій на початок періоду спостережень;
 � (РЗ N) - сума резервів збитків на кінець періоду спостережень;
 � (РЗ 0)  – сума резервів збитків на початок періоду спостережень;
 � (Пр N) – сума премій, отримених за період спостережень;
 � (ЧВпл N)- сума чистих виплат, сплачених за період спостережень (без ураху-

вання витрат на врегулювання);
 � (Вр N) - витрати, пов’язані з врегулюванням страхових випадків протягом пе-

ріоду спостережень.
Ці величини є основою для подальших обчислень.

Оцінка страхових зобов’язань
Сума виплат, сплачених за період спостережень, (Впл N) обчислимо в такий 

спосіб:
(Впл N) = (ЧВпл N)+(Вр N)
Якщо (Вр N)/ (Впл N)<3% , вважаємо
(Впл N) = 1,03 (ЧВпл N).
Середня збитковість може бути знайдена однім із способів:
(Збт) = (Впл N+1)/( Пр N+1) - виплати поділені на премії за N+1 період; або
(Збт) =[(Впл N)+(РЗ N)- (РЗ 0)]/[( Пр N) - (РНП N) + (РНП 0)]
Якщо (Збт)<5%, вважаємо
(Збт) = 0,05.
Виплати, сплачені в період спостережень, за договорами, укладеними до пе-

ріоду спостережень (з врахуванням витрат на врегулювання страхових випадків) 
дорівнюють:

(Впл 0) = (РЗ 0) + (РНП 0) (Збт). 
Величини (В1) та (В3) оцінимо так:
(В1) = (Пр N)(Збт),
(В3) = (Впл N) - (Впл 0)
Для (В2) можливі два варіанти:
(В2)= (Пр N)(Збт) - (РЗ N) (Збт), або
(В2)= (Впл N) + (РЗ N) - (Впл 0).
З наведених визначень потоків видно, що:
(Потік 1)= (Виплати 1) – (Виплати 3);
(Потік 2)= (Виплати 2) – (Виплати 3);
(Потік 3)= (Виплати 1) – (Виплати 2).
Звідки маємо:
(П1)= (В1) – (В3);
(П2)= (В2) – (В3);
(П3)= (В1) – (В2).

Висновки
Страхові зобов’язання за укладеними до звітної дати договорами становлять 

(П1).
Страхові зобов’язання з оплати майбутніх збітків за страховими випадками, що 

трапляться після звітної дати становлять (П3). Ця величина є мінімально оцінкою  
резерву незарблених премій.

Страхові зобов’язання з оплати збітків за страховими випадками, що трапи-
лись до звітної дати становлять (П2). Ця величина є мінімально оцінкою суми  ре-
зервів збитків. 

Оцінки страхових зобов’язань (П1), (П2), (П3) не містять відстрочених аквізи-
ційних витрат.

Розрахункові значення допоміжних величин, що використовуються в методиці 
при розрахунках, зведені у таблиці:

Величина Скорочене 
позначення Значення

Збитковість (Збт) 0,202
Загальні виплати у 2010 та наступних роках за 
договорами попередніх років (Впл 0) 7694,5

Загальні виплати за договорами, що укладені в період 
2010-2012 (В1) 64174,6

Загальні виплати за випадками 2010-2012 років в 
межах договорів 2010-2012 років  (В2) 61543,5

Загальні виплати, сплачені у 2010-2012 роках  в межах 
договорів 2010-2012 років (В3) 61543,1

Загальна сума майбутніх виплат за договорами 2010-
2012 років (П1) 2631,5

 Сума резервів збитків на кінець 2012 року (П2) 0,4
Резерв незароблених премій на кінець 2012 року (П3) 2631,1

Таким чином маємо:
Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2012 становіть  

2631,1 тис.грн.
Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2012 – 0,4 тис.грн.
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства,  ста-

новить 1083,7 тис. грн. та перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за 
результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань.

Сума резервів збитків, сформована відповідно до законодавства,  дорівнює 0,4 
тис. грн. та дорівнює розміру суми резервів, сформованих актуарно за результата-
ми перевірки адекватності страхових зобов’язань.

Оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законо-
давством, перевищують розмір резервів сформованих актуарно на підставі пере-

вірки адекватності зобов’язань, рекомендуємо в фінансовій звітності зазначати 
розмір резервів, що сформовані відповідно законодавства, а саме:

 � резерв незароблених премій – 12 997,6 тис.грн.;
 � резерв заявлених, але не виплачених збитків  - 0,4 тис.грн.

Адміністративні та інші операційні витрати
У тисячах українських гривень Прим. 2012 рік

Витрати на персонал 2484
Оренда 539
Консультаційні та інші послуги 30
Витратні та інші матеріали 229
Зв’язок 58
Знос та амортизація 77
Банківські комісії 19
ІТ-витрати 15
Витрати на утримання транспорту 35
Витрати на відрядження 16
Аквізійні витрати 188
Інші адміністративні витрати 1207

Всього адміністративних та  операційних витрат 4897

До складу витрат на персонал включені внески до фондів соціального  (пенсій-
ного) страхування у сумі  669 тисяч гривень.

Аквізиційні витрати включають переважно комісійні, виплачені агентам.

Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з таких компонентів:

У тисячах українських гривень 2012 рік

Поточний податок 1039
Відстрочений податок 401

Витрати з податку на прибуток за рік 1440

Станом на 31 грудня 2012 року і 1 січня 2012 року актив із відстроченого по-
датку на прибуток був включений до складу необоротних активів, зобов’язання по 
сплаті поточного податку на прибуток – до складу поточних зобов’язань.

Компанія сплачує податок на прибуток за ставкою 3% від усіх премій по страху-
ванню. Весь інший дохід (який включає переважно відсотки отримані та прибуток 
від курсових різниць) обкладається податком на прибуток за ставкою 21%. На ви-
трати для цілей оподаткування відносяться тільки ті витрати, які безпосередньо чи 
опосередковано стосуються страхової діяльності. Витрати, понесені безпосеред-
ньо в результаті операцій страхування або пов’язані зі збитками від інвестиційної 
діяльності та збитками від безнадійної заборгованості, до складу витрат для цілей 
оподаткування не включаються.

Управління фінансовими і страховими ризиками
Функція управління ризиками в Компанії здійснюється стосовно фінансових 

ризиків (кредитного, ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юри-
дичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний 
ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик 
ліквідності. Компанія не вважає ці ризики істотними, отже, не встановлює конкретні 
завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління опера-
ційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функці-
онування внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.

Кредитний ризик. Компанія піддається кредитному ризику, який визначається 
як ризик того, що одна сторона фінансового інструменту понесе збиток внаслідок 
невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Основні статті, у зв’язку з якими у 
Компанії виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках. 

Уравління фінансовими і страховими ризиками (продовження)
Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відбивається в ба-

лансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.
Ринковий ризик. Компанія піддається ринковим ризикам, які виникають у 

зв’язку з відкритими позиціями по (а) валют і (б) процентних ставках, які схильні до 
впливу загальних і специфічних коливань ринку.

Валютний ризик. Валютний ризик - це ризик зміни вартості фінансового інстру-
мента внаслідок коливань валютних курсів. Компанія проводить операції в грив-
нях, отже, вона не піддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 
31 грудня 2012 року, 

Ризик процентної ставки. Компанія піддається ризику у зв’язку з впливом коли-
вань домінуючих рівнів ринкової процентної ставки на її фінансовий стан та грошо-
ві потоки. Процентна маржа може збільшуватися в результаті таких змін, але може 
також зменшуватися або приносити збитки в разі непередбачених змін. У Компанії 
відсутні офіційно оформлена політика і процедури для управління ризиком про-
центної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії 
є несуттєвим. Інформація про процентні активи і зобов’язання Компанії представ-
лена у Примітці 8. За станом на кінець кожного звітного періоду у Компанії не було 
фінансових активів зі змінною процентною ставкою або процентних зобов’язань. 
Станом на 31 грудня 2012 року та 1 січня 2012 року зміни процентних ставок не 
надали б впливу на прибуток або збиток і / або капітал Компанії.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності - це ризик того, що підприємство зіткнеть-
ся з труднощами при виконанні фінансових зобов’язань. Компанія щодня стика-
ється з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів 
про страхові випадки. Компанія має достатньо коштів для виконання більшості 
перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових коштів, пов’язані з до-
ходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконан-
ня поточних зобов’язань. Станом на 31 грудня 2012 року та 1 січня 2012 року всі 
фінансові зобов’язання Компанії погашаються за вимогою або протягом 1 місяця 
після закінчення звітного періоду. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими 
зобов’язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій вартості. Термін по-
гашення всіх страхових активів і зобов’язань Компанії не перевищує одного року.

Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - 
це ймовірність настання страхової події і невизначеність суми відповідного відшко-
дування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок 
цього непередбачуваним.

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовуєть-
ся для визначення ціни договору та створення резервів, основний ризик, якому 
піддається Компанія, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балан-
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сову вартість страхових зобов’язань. Це може відбутися в результаті того, що 
регулярність або розмір виплат будуть вищі, ніж за оціночними даними. Страхові 
випадки носять випадковий характер, і фактична кількість і сума виплат будуть 
з року в рік відрізнятися від даних, передбачених страховими моделями. Аналіз 
залежності резерву на покриття збитків від використаних припущень поданий у 
Примітці 16.

Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим 
менше відносна мінливість очікуваного результату. Крім того, якщо портфель до-
говорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його підгруп 
нададуть менший вплив на портфель в цілому.

Компанія контролює страховий ризик шляхом:
 � стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Компанія встанов-

лює ліміти максимально можливої суми страхових збитків, які вона може відшкоду-
вати, і передає відповідні контрольні повноваження співробітникам з урахуванням 
їх професійної компетентності. Оцінка потенційних нових продуктів проводиться з 
метою всебічного аналізу пов’язаних з ними ризиків і виправданості таких ризиків 
з точки зору майбутніх доходів.

 � укладання відповідних договорів перестрахування. Компанія прагне диверси-
фікувати діяльність з перестрахування, використовуючи договори факультативно-
го перестрахування. Крім того, політика Компанії передбачає максимальне утри-
мання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах.

Компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори стра-
хування укладаються в українських гривнях. Керівництво аналізує концентрацію 
страхового ризику за напрямками страхової діяльності. Відповідна інформація 
представлена в Примітці 12.

Управління капіталом
Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: 

(i) дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і (ii) забезпечення 
здатності Компанії функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. 
Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, до-
рівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на кінець кожного звітного 
періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати 
шляхом виплати дивідендів акціонерам, повернення капіталу акціонерам або 
емісії нових акцій.

На Компанію поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні ви-
моги до капіталу - це мінімальна сума акціонерного капіталу, а також ряд нормати-
вів платоспроможності. Компанія дотримувалася всіх зовнішніх вимог до капіталу 
у 2012 році.

Умовні та інші зобов`язання 
Українське податкове адміністрування поступово посилюється, у тому числі 

підвищується ризик перевірок операцій, які не мають чіткої фінансово-господар-
ської мети або виконаних за участю контрагентів, які не дотримуються вимог по-
даткового законодавства. Відповідні органи мають право перевіряти податкові 
питання у фінансових періодах протягом трьох календарних років після їх за-
вершення. За певних обставин перевірки можуть охоплювати більш тривалий 
період.

Зобов’язання з операційної оренди. В ході звичайної діяльності Компанія 
орендує приміщення. У випадку, коли Компанія виступає орендарем, майбутні мі-
німальні виплати з операційної оренди, яка не підлягає скасуванню, є наступними:

У тисячах українських гривень 31 грудня 2012 р. 1 січня 2012 р.

До 1 року 34 34
Від 1 року до 5 років

Всього зобов’язань з операційної оренди 34 34

Справедлива вартість фінансових інструментів
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань, що відображаються 

за амортизованою вартістю, за станом на 31 грудня 2012 року та 1 січня 2012 року 
приблизно дорівнює їх балансовій вартості.

Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки
Для цілей оцінки МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» вста-

новлює такі категорії фінансових активів: (а) кредити та дебіторська заборгова-
ність, (б) фінансові активи для подальшого продажу, (в) фінансові активи, утри-
мувані до погашення та (г) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої 
відносяться на фінансовий результат. Категорія «фінансові активи за справедли-
вою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві підкатего-
рії: (i) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні, та (ii) фінансові 
активи, утримувані для торгівлі.

Станом на 31 грудня 2012 року та 1 січня 2012 року всі фінансові активи Компа-
нії були віднесені до категорії «кредити і дебіторська заборгованість».

Станом на 31 грудня 2012 року та 1 січня 2012 року всі фінансові зобов’язання 
Компанії були враховані за амортизованою вартістю.

Операції із пов’язаними сторонами 
Сторони зазвичай вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться під спіль-

ним контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або 
може мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових чи операцій-
них рішень, отже, наша компанія пов’язаних сторін не має.

Аудиторський висновок
незалежного аудитора про попередню фінансову звiтність

Приватного акціонерного товариства 
„Страхова компанія „Мега - Поліс”

станом на 31.12.2012 року   

Ми провели аудит попередньої фінансової звітності Приватного акціонерного 
товариства „Страхова компанія „Мега-Поліс” (далі – Товариство), що додається, 
яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про 
фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчив-
ся цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики 
та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попере-
дньо застосованих положень (стандартів бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО) 
на Міжнародні стандарти фінансової звітності (далі – МСФЗ) (надалі разом – «по-
передня фінансова звітність»).

Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із 
використанням описаної у Примітках до попередної фінансової звітності (далі 
– Примітки) концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується 

на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування 
МСФЗ».

Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, 
яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці пер-
шої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можли-
вих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що 
будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 
31.12.2013 року.

Аудит попередньої фінансової звітності здійснено відповідно до вимог Законів 
України  “Про  цінні  папери  і фондовий ринок”, “Про  акціонерні  товариства “, “Про 
державне регулювання  ринку  цінних  паперів  в  Україні”, “Про  аудиторську  діяль-
ність”, Розпорядження Національної  комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг від 20.11.2012 р.  № 2316 «Про визнання таки-
ми, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення 
щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання 
аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації 
фінансовими установами», яким доведено до відома  Інформаційне повідомлення 
«Щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання 
аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформа-
ції фінансовими установами»,  Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 
700 “Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 
«Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні пара-
графи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову 
звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фі-
нансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціаль-
ного призначення, описаною в Примітках. Управлінський персонал також несе 
відповідальність за такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для 
того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих ви-
кривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність Аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінан-

сової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит 
відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас до-
тримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання 
достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих ви-
кривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудитор-
ських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір 
процедур залежить від судження Аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих 
викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. 
Виконуючи оцінку цих ризиків, Аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, 
що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звіт-
ності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не 
з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта 
господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних обліко-
вих політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, 
та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності. 

Висновок
На нашу думку, попередня фінансова звітність Приватного акціонерного то-

вариства „Страхова компанія „Мега-Поліс” станом на 31.12.2012 р. та за рік, що 
закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до кон-
цептуальної основи спеціального призначення, описаної в Примітках, включаючи 
припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очі-
кується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті 
на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової 
звітності згідно з МСФЗ станом на  31.12.2013 року.

Відомості про Аудитора

Найменування Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Аудиторська фірма «Успіх - Аудит» 
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Місцезнаходження 02222, м. Київ, пр. Маяковського, буд. 69, оф. 178
Дозвільні документи             
ТОВ «АФ «Успіх - Аудит»

Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських 
фірм та аудиторів, які одноособово надають 
аудиторські послуги       № 3519, видане рішенням 
Аудиторської палати України  від 27.01.2005 р. 
№ 144/6, термін чинності Свідоцтва продовжено 
рішенням АПУ від 24.12.2009 р. № 209/4 до 
24.12.2014 р/

Дозвільні документи 
аудиторів, що здійснювали 
аудит фінан-сової звітності

Ватаманюк Марія Михайлівна: 
- сертифікат аудитора серії А № 000873  від  
28.03.1996 р., термін чинності до 26.05.2015 р.;
 Мялковський Андрій Андрійович: 
- Сертифікат аудитора серії А № 005735  від 
29.04.2004 р., термін чинності до 29.04.2014 р.
Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторів, 
які можуть проводити аудиторські перевірки 
фінансових установ, реєстраційний № 000462; 
серія та номер: А № 000462; дата видачі: 
08.07.2004 р.; строк дії Свідоцтва продовжено 
розпорядженням Національної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України від 
07.05.2009 р. № 312 до 29.04.2014 р.

Електронна адреса bina@ukr.net
Телефон 
Телефон/факс

(044) 223 – 82 – 69
(044) 289 – 63 – 19  
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16.04.2013 року
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