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РІЧНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
за 2019 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС“

м. Київ
2020 рік
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РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА МСФЗ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС “,
ЗА 2019 РІК.
1. Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за 2019 рік.

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “СТРАХОВА КОМПАНІЯ “МЕГА-ПОЛІС” далі («Товариство») (код ЄДРПОУ
30860173) зареєстроване 15 травня 2000 року.
Місцезнаходження : 03049, Україна, м.Київ, вулиця Богданівська, 24, оф. 23.
Предметом безпосередньої діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов„язана з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. ПрАТ “СК “ МЕГА-ПОЛІС “ здійснює свою страхову
діяльність відповідно до ліцензій, виданих Нацкомфінпослуг та на підставі зареєстрованих Правил добровільного страхування і
Постанов КМ України щодо Порядку і правил проведення обов‟язкових видів страхування.
Товариство має такі ліцензії :
Добровільна форма страхування:
добровільне страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності власників
наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)] від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
добровільне страхування фінансових ризиків від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
добровільного страхування майна від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
добровільне страхування від нещасних випадків від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
добровільне медичне страхування (безперервне страхування здоров‟я) від 23.11.2006 трмін дії безстроковий;
Обов’язкове страхування:
-

-

-

обов‟язкове страхування цивільної відповідальності суб‟єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на об‟єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об‟єкти та об‟єкти,
господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру від
07.08.2007 трмін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і організаціях, що фінансуються з
Державного бюджету України) та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) від
07.08.2007 трмін дії безстроковий;
обов‟язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті від 07.08.2007 трмін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування відповідальності суб‟єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів від 07.08.2007 трмін дії безстроковий;
обов‟язкове медичне страхування від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування майнових ризиків при промисловій розробці родовищ нафти і газу у випадках, передбачених
Законом України «Про нафту і газ» від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних
відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров`ю людини, власності та навколишньому
природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів від
04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування професійної відповідальності осіб, діяльність яких може заподіяти шкоду третім особам, за
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування відповідальності власників собак (за переліком порід, визначених Кабінетом Міністрів
України) щодо шкоди, яка може бути заподіяна третім особам від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному
володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи
використання цієї зброї від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або
псування від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування цивільно-правової відповідальності приватного нотаріуса від 04.04.2019 термін дії
безстроковий;
обов‟язкове страхування цивільної відповідальності суб‟єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
довкіллю або здоров‟ю людей під час зберігання та застосування пестицидів і агрохімікатів від 04.04.2019 термін дії
безстроковий;
обов‟язкове страхування цивільної відповідальності суб‟єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
третім особам унаслідок проведення вибухових робіт від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування професійної відповідальності призначених органів з оцінки відповідності та визнаних
незалежних організацій за шкоду, яку може бути заподіяно третім особам від 04.04.2019 термін дії безстроковий;

-

-

обов‟язкове страхування життя і здоров‟я фахівців у сфері протимінної діяльності (крім тих, які працюють в установах
і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) на період їхньої участі у виконанні робіт з
гуманітарного розмінування від 04.04.2019 термін дії безстроковий;
обов‟язкове страхування цивільної відповідальності суб‟єкта господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно
довкіллю та (або) здоров‟ю і майну третіх осіб під час виконання робіт з гуманітарного розмінування від 04.04.2019
термін дії безстроковий;

Кількість працівників станом на 31 грудня 2019 р. складала 27 осіб.

1

Загальна основа формування фінансової звітності

1.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання
фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб
широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.
Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти
фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ,
ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 31 грудня 2019 року, що
офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України.
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім вимогам чинних МСФЗ з
врахуванням змін, внесених РМСБО станом 31 грудня 2019 року, дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в
фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації.
При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та нормативних актів
щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам
МСФЗ.

2.2 МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності; застосування нових та переглянутих МСФЗ.
Що стосується МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про оренду і вимагає, щоб орендарі
відображали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку, передбаченому в
МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди.
Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів – що до оренди активів з низькою вартістю (наприклад,
персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (тобто оренди зі строком не більше12місяців). На дату початку оренди
орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (тобто зобов'язання по оренді), а також актив, який представляє
право користування базовим активом протягом терміну оренди (тобто актив у формі права користування). Орендарі будуть
зобов'язані визнавати витрати на відсотки за зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації активу в формі права
користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання з оренди при настанні певної події (наприклад, зміні термінів
оренди, зміні майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких
платежів).У більшості випадків орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання з оренди в якості коригування активу в
формі права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний
момент вимог МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи
класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17, виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ
(IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається
застосування до цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати
даний стандарт з використанням ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні
положення стандарту передбачають певні звільнення.
В даний час Товариство оцінює вплив МСФЗ (IFRS) 16 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує основний
дохід від cтрахової діяльності. Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення результатів
діяльності не мало суттєвого впливу.
Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з 1 січня 2018 року.
З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого передбачає зміну підходів до
зменшення корисності фінансових інструментів. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується
Товариством, розрахунок очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за
амортизованою вартістю.
Перелічені вище стандарти та поправки не мають суттєвого впливу на фінансове положення та фінансовий результат
Товариства. Товариство не використовувало дострокове застосування стандартів і тлумачень. Очікується, що нові стандарти і
інтерпретації істотно не вплинуть на фінансову звітністьТовариства.
Стандарт МСФЗ 17 «Страхові контракти» буде застосовуватися для річних періодів, що починаються з або після
1 січня 2021 року

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України – гривня, складена у тисячах
гривень, округлених до цілих тисяч.

2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація
активів і погашення зобов‟язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які
необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансовогосподарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 25 лютого 2019 року.
Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження до
випуску.

2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня
2019 року.

2.7.Основні принципи облікової політики
Основа подання інформації. Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) на основі принципу історичної вартості, з коригуваннями на початкове визнання фінансових інструментів за
справедливою вартістю та переоцінку фінансових активів для подальшого продажу і фінансових інструментів, що
обліковуються за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Основні принципи облікової
політики, що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи застосовувались
послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше .

2.8.Фінансові інструменти - основні терміни оцінки.
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли і тільки коли
воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових
інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов‟язання поділяються на поточні (зі строком виконання
зобов‟язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов‟язань більше 12 місяців).
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою собівартістю,
або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу суб‟єкта господарювання для управління фінансовими активами;
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає такі категорії фінансових активів:
фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або
збитку;
фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань:
фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю;
фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою
справедливою вартістю .
При припиненні визнання фінансового активу повністю різниця між:
а) балансовою вартістю (оціненою на дату припинення визнання) та
б) отриманою компенсацією (включаючи будь-який новий отриманий актив мінус будь-яке нове взяте зобов‟язання)
визнають у прибутку або збитку.
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою одержання
договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують грошові потоки, котрі є суто виплатами
основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який обл іковується
за амортизованою вартістю.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах
облікової політики.
Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.
Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються у відомі
суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Інвестиція визначається зазвичай як
еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не більше ніж три місяці з
дати придбання.

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній валюті та в
іноземній валюті.
Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта.
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартост і.
Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за амортизованою
собівартістю.
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у функціональній
валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).
У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку призначення
НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у складі непоточних активів.
У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових
коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду.
Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить депозити та
дебіторську заборгованість.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосову ючи метод ефективного
відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок дисконту,
котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в основному подібні
умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого ставка відсотка за
контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться
платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що
дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким
фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими
потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує
одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного
зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних
кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку
дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання
зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим інструментом
станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та підтверджувану інформацію, що є
доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного ризику з моменту первісного
визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень кредитного
ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним
кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою
балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за
первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку
як прибуток або збиток від зменшення корисності.
Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від одного до дванадцяти місяців з дати фінансової
звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі
поточних фінансових інвестицій.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового
активу:
при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA та банки,
що мають прогноз “стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності
від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців до 1 року
– 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%);
при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що
присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності
в розміру ризиків.
Депозити в банках. Депозити в банках обліковуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву на знецінення.
Дебіторська заборгованість та передплата. Дебіторська заборгованість обліковується 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 заборгованість 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 дебіторської 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 знецінення щоквартально окремо по кожному
контрагенту. У залежності від умов договорів страхування, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході погашення
зазначених сум, Товариство створює резерв на знецінення по кожному боржнику.
Компанія створює резерв на знецінення по кожному боржнику.
Відповідно до облікової політики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецінення складає менше
розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми резервів на
знецінення. Сума суттєвості визначається на рівні 5 % активів підприємства на кожну звітну дату .
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у прибутку або
збитку

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, відносяться акції та паї (частки) господарських товариств.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора
торгівлі.
Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти
оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на найсприятливішому
ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство зазвичай здійснює
операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за найсприятливіший
ринок.
При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам
та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних
та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає
справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у
фінансовому стані емітента та/або змінами кон‟юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також
змінами у кон‟юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку
емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних
паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх
економічних вигід.

2.9. Зобов'язання
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська заборгованість.
Кредиторська заборгованість за основною діяльністю нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором, і
враховується за амортизованою вартістю.
Кредиторська заборгованість визнається як зобов‟язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та,
внаслідок цього, набуває юридичне зобов‟язання сплатити грошові кошти.
Поточні зобов‟язання – це зобов‟язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
Керівництво Товариства сподівається погасити зобов‟язання або зобов‟язання підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду;
Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов‟язання протягом щонайменше
дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов‟язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов‟язань.
Поточні зобов‟язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного
рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у
балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно

2.10. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх
поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних платежів
або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи при постачанні
товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході діяльності.

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство отримає
майбутні економічні вигоди, які пов‟язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної нерухомості можна
достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину для
використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об'єкту
нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються до
первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати, які
безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за надання
професійних юридичних послуг, податки, пов‟язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни в
справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не
нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача.
Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної
нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об‟єкта за вирахуванням витрат
на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обірає для оцінки об‟єктів інвестиційної нерухомості
модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної нерухомості, при цьому
розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані для
продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою
вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від
зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на
продаж визнається у звіті про фінансові результати.
Обладнання та інші основні засоби. Обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за
вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо необхідно.
Витрати на незначний ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати 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 знецінення обладнання та інших основних засобів.
Якщо такі ознаки знецінення існують, керівництво Компанії оцінює відшкодовану суму, яка дорівнює справедливій вартості
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 визначення вартості використання активу або його справедливої вартості мінус витрати на продаж.
Прибуток та збитки від вибуття обладнання та інших основних засобів, визначені як різниця між сумою надходжень від вибуття
та балансовою вартістю активу на дату вибуття відображаються у складі прибутку чи збитку за рік (в інших операційних
доходах або витратах).
Амортизація. Амортизація устаткування й інших основних засобів розраховується лінійним методом для розподілу їх
первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за такими нормами:

Земля
Машини та обладнання
Інші основні засоби

Строки експлуатації, років
безстроково
10
5-12

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Товариство 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 необхідності, коригуються на кінець
кожного звітного періоду.
Нематеріальні активи. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання
нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним методом протягом розрахункового строку служби
активів. Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 10 років. Ліцензії на здійснення страхової
діяльності з необмеженим терміном дії не амортизуються і щорічно переглядаються на наявність ознак невизначеності строку
їх використання та можливого зменшення корисності активу.

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами накопиченої амортизації,
вилучається з облікових записів.
Операційна оренда. Коли Товариство виступає в ролі орендаря в рамках договору оренди, за яким всі ризики та вигоди,
притаманні володінню активом, в основному не передаються орендодавцем Товариству, загальна сума орендних платежів
відноситься на прибуток або збиток протягом строку оренди.
Оренда, включена в інші договори, виділяється, якщо (а) виконання договору пов'язане з використанням конкретного активу
або активів та (б) договір передбачає передачу права на використання активу.
Товариство орендує приміщення за адресою: 03049 вулиця Богданівська, 24, офіс 23. Загальною площею 189 кв. м., номер
запису на право власності 229867709, реєстраційний номер нерухомого майна 1387419480000 (договіцр оренди приміщення
№476 від 16.03.2018 року Договір оренди № 503 від 29.11.2019 року) .
Податки на прибуток. Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в
дію або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний податок
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 поточного та попередніх періодів. Якщо фінансова звітність затверджується до подачі
відповідних податкових декларацій, оподатковуваний прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом.
Інші податки, крім податку на прибуток, відображені у складі адміністративних та інших операційних витрат.
Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов'язань відносно перенесених із минулих
періодів податкових збитків та тимчасових 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 розраховуються 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 податковий 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 позиції Компанії на кінець кожного звітного періоду.
Зобов'язання, що відображаються у відношенні податків, визначаються керівництвом як податкові позиції із невисокою
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 періоду, і
будь-якого відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов'язання зі штрафів, відсотків і податків, окрім
податку на прибуток, визнаються на підставі розрахованих керівництвом витрат, необхідних для врегулювання зобов'язань на
Акціонерний капітал. Прості акції класифікуються як капітал. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією нових акцій,
відображаються в капіталі як зменшення суми надходжень (за вирахуванням податків). Перевищення справедливої вартості
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 ефективної ставки відсотка. Цей метод включає до складу процентних доходів і витрат та
розносить на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються учасниками контракту, які є невід'ємною частиною
ефективної ставки відсотка, витрати на проведення операції, а також усі інші премії та дисконти.
Комісії, які є невід'ємною частиною ефективної ставки відсотка, включають платежі за надання, одержувані або які
виплачуються організацією при створенні або придбанні фінансового активу, або видачі фінансового зобов'язання, наприклад,
комісії за оцінку кредитоспроможності, узгодження умов інструменту та за обробку документів по операції.
Якщо виникає сумнів щодо можливості погашення банківських депозитів або інших боргових інструментів, їх вартість
зменшується до теперішньої вартості очікуваних грошових потоків, після чого процентний дохід відображається з урахуванням
ефективної ставки відсотка за даним інструментом, що використовувалася для розрахунку збитку від знецінення.
Всі інші збори, комісійні та інші статті доходів і витрат зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня
завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу
послуг, які мають бути надані.
Операції страхування. Договори страхування - це договори, які передбачають передачу істотного страхового ризику. Такі
договори також можуть передбачати передачу фінансового ризику. У цілому, 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 відшкодування в разі, якщо страхова подія не настає. Страховий ризик існує, коли на момент
підписання договору Компанія не впевнена в таких аспектах: настання страхової події, дата настання страхової події та сума
відшкодування по страховій події.
Інвестиційні контракти - це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не передбачають передачу
значного страхового ризику.
Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, поки не припиняться всі права
та зобов'язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо страховий ризик істотно зменшується протягом цього
періоду. Однак інвестиційні контракти можуть бути рекласифіковано в страхові контракти після їх вступу в силу в тому
випадку, якщо рівень страхового ризику значно підвищується.
Премії зароблені. Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент початку дії страхового захисту та
вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії відповідного страхового покриття за полісом.
Резерв незароблених премій. Резерв незароблених премій являє собою частину отриманих премій, що стосується
незавершеного терміну дії страхового покриття за полісами, які існують станом на кінець звітного періоду, розраховану на
пропорційно-тимчасовій основі.
Відшкодування виплачені. Страхові відшкодування виплачені у звіті про сукупні доходи включають суми відшкодувань і
відповідні витрати на врегулювання, кошти щодо яких були перераховані пред'явникам вимог або постачальникам послуг.
Резерв на покриття збитків. Резерв на покриття збитків являє собою сукупні розрахунки остаточних збитків і включає резерв
неврегульованих вимог і резерв збитків понесених, але ще не заявлених. В обидва вищевказаних резерва включаються витрати
на врегулювання. Перший резерв стосується суттєвих вимог отриманих, але не врегульованих станом на кінець звітного
періоду. Його розрахунок здійснюється на основі інформації, отриманої Товариством в ході розслідування страхових випадків
після закінчення звітного періоду. Резерв збитків понесених, але ще не заявлених актуарно визначається Компанією за
напрямками діяльності та включає допущення, які ґрунтуються на статистиці фактичних виплат і витрат на врегулювання в
попередніх роках. Методи таких розрахунків і визначення остаточної суми резервів постійно аналізуються та оновлюються.
Коригування, здійснювані в результаті такого аналізу, відображаються у звіті про сукупні доходи по мірі їх виникнення. При
розрахунках резерву на покриття збитків дисконтування не проводиться, оскільки вимоги про виплату відшкодування і самі
виплати надходять і розглядаються досить швидко.
Тест адекватності зобов`язань. За станом на кінець кожного звітного періоду Товариство проводить тести адекватності
зобов'язань для перевірки адекватності договірних зобов'язань за вирахуванням відповідних неамортизованого відстрочених
аквізиційних витрат. При проведенні цих тестів використовуються поточні оцінки майбутніх грошових потоків, витрат на
врегулювання та адміністративних витрат, а також інвестиційного доходу від активів, які забезпечують зазначені зобов'язання.
Будь відсутня сума негайно відноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизованого відстрочені
аквізиційні витрати, а потім створюється резерв на покриття збитків, що виникають в результаті тестування адекватності
зобов'язань (резерв непередбачуваного ризику).
Перестрахування. У ході нормальної діяльності Товариство передає ризики в перестрахування. Політика Товариства
передбачає перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового продукту. Договори, які
Товариство укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на відшкодування збитків по одному або більше
договорів, виданих Товариством та відповідають вимогам класифікації страхових договорів, класифікуються як договори
перестрахування. Договори, що не відповідають цим вимогам класифікації, відносяться до категорії фінансових активів.
Договори страхування, передані в перестрахування, не звільняють Товариство від її зобов'язань перед власниками страхових
полісів. Активи перестрахування включають суми до отримання від перестрахувальних компаній по виплачених відшкодувань,
включаючи відповідні витрати на врегулювання. Кредиторська заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов'язання
Товариства передати перестраховикам премії з перестрахування.
Товариство регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує об'єктивне свідчення того, що
актив перестрахування знецінено, Товариство зменшує балансову вартість цього активу до його вартості відшкодування і
визнає у звіті про сукупні доходи відповідний збиток від знецінення. Товариство збирає об'єктивні свідчення знецінення активу
перестрахування з використанням тих же методів, які вона застосовує до фінансових активів, враховуються за амортизованою
вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на підставі аналогічного методу, який застосовується до цих фінансових
активів.
Відстрочені аквізиційні витрати
Аквізиційні витрати, які включають витрати на виплату комісійних винагород страховим агентам, які є змінними і виникають у
зв'язку з придбанням або продовженням страхових полісів, капіталізуються у відповідних відстрочених аквізиційних витратах,
що включаються до складу активів у балансі та амортизуються відповідно до доходу, визнаного за цими контрактами.
Відстрочені аквізиційні витрати розраховуються окремо по кожному напрямку діяльності і аналізуються по кожному напрямку
діяльності в момент видачі страхового поліса або в кінці кожного звітного періоду, щоб переконатися в можливості їх
відшкодування на основі майбутніх оцінок.

Переоцінка іноземної валюти.
Функціональною валютою Товаристваї є національна валюта України - гривня.
Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за офіційним обмінним курсом
Національного банку України (НБУ) за станом на кінець відповідного звітного періоду. Прибуток та збитки, що виникають у
результаті розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у функціональну
валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, включаються до складу прибутку або збитку (як прибуток або
збитки від курсових різниць). Перерахунок по обмінним курсам на кінець року не застосовується до немонетарних статей.
Основні обмінні курси, що використовувались для перерахунку сум у іноземній валюті, були наступними:

1 долар США
1 євро

31 грудня 2019 р., гривень
2368,6200
2642,2000

1 січня 2019 р., гривень
2919,08980
3171,4138

Взаємозаліки. Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми
може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір провести
розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями.
Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну) внаслідок минулої
події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів,
котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. Розрахунок такого
резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає
інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з
цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та їхнього
середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть враховуватися інші об‟єктивні фактори,
що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку
згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будь-якої вже
сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення
відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.
Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство нараховує внески на заробітну плати працівників до Пенсійного фонду.
Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, такі витрати
відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання внесків, та зароблена
відповідна заробітна платня.

3

Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики

Товариство використовує оцінки та припущення, які впливають на суми, що відображаються у фінансовій звітності, та на
балансову вартість активів і зобов'язань у наступному фінансовому році. Оцінки та судження постійно аналізуються і
ґрунтуються 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
використовує певні судження. Судження, які найбільше впливають на суми, визнані у фінансових звітах, і оцінки, які можуть
призвести до значних коректувань балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного фінансового року,
включають:
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ. Якщо немає МСФЗ, який конкретно
застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та
застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень
та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у
низхідному порядку:
а)

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

б)

визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов‟язань, доходів та витрат у Концептуальній основі
фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та
затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну
літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартості активів Товариства. Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на
організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну
дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням
вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів. Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та
припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим
джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а)

вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях
керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності
контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б)

вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути
значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют,
кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій
звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану
справедливу вартість.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів. Керівництво Товариства застосовує професійне
судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження
за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах.
Проте існують невизначеності, які можуть бути пов‟язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
Використання ставок дисконтування
Ставка дисконту - це процентна ставка, яка використовується для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдине
значення теперішньої (поточної) вартості, яка є базою для визначення ринкової вартості бізнесу. З економічної точки зору, в
ролі ставки дисконту є бажана інвестору ставка доходу на вкладений капітал у відповідні з рівнем ризику подібні об'єкти
інвестування, або - ставка доходу за альтернативними варіантами інвестицій із зіставляння рівня ризику на дату оцінки. Ставка
дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у
яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 10,40 % річних. Інформація, що
використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням https://minfin.com.ua
розділ “Вартість строкових депозитів в банках України“.
Відповідно до облікової політики товариства, якщо розрахована сума ставок дисконтування складає менше розрахованої
суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми ставок дисконтування. Сума
суттєвості визначається на рівні 5 % активів підприємства на кожну звітну дату.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів.
Кошти розміщені в банках, що знаходяться в стадії ліквідації відображаються в балансі за нульовою вартістю.На кожну звітну
дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження
керівництва за наявності об‟єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним
активом у результаті однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату виникнення фінансових
активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за
амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному
збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними кредитними
збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як
фінансовий інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент
стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, (наприклад,
здійснення модифікації або реструктуризації).
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький
ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків у
короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі можуть
знизити, але не обов‟язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що
ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний
ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі
того, що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким
станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з моменту
первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
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Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості

Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов‟язань, тобто такі оцінки, які
вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Інструменти капіталу

5

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Методики оцінювання
Первісна та подальша оцінка грошових
коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий актив.
Подальша оцінка інструментів капіталу
здійснюється за справедливою вартістю
на дату оцінки.

Ринковий

Вхідні дані
Офіційні курси НБУ

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності
визначеного біржового курсу
на дату оцінки,
використовуються ціни
закриття біржового торгового
дня

Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах

5.1 Нематеріальні активи
У тисячах українських гривень
Первісна вартість на 1 січня 2019 року
Надходження за рік
Накопичена амортизація
Залишкова вартість на 31 грудня 2019 року

Ліцензії на здійснення
страхової діяльності
198

Інші

Всього
0

198

0

0

0

223

0

198

25

Залишки нематеріальних активів, відображені в фінансовій звітності на 31 грудня 2019 року представляють собою витрати
понесені Товариством на оплату ліцензій на здійснення страхової діяльності, оскільки ліцензії діють безстроково, то
амортизація не нараховується.

5.2 Основні засоби

У тисячах українських гривень

Земельні
ділянки

Залишок на 1 січня 2019 року

-

Надходження

18278

Вибуття
Залишок на 31 грудня 2019
року

18278

Транспортні
засоби

Інші основні
засоби

Обладнання

Всього

207

775

90

1072

-

35

20

18333

-

-

207

810

110

19405

207

377

12

596

Знос

-

168

16

184

Вибуття
Залишок на 31 грудня 2019
року

-

-

-

-

207

545

28

780

Накопичений знос
Залишок на 1 січня 2019 року

Залишок на 31 грудня 2019
18278
0
265
82
18625
року
Для виконання вимог диверсифікованості, достатності, прибутковості активів, в складі необоротних активів облікуються
земельні ділянки загальною площею 9,45 га..вартістю 18278 тис. грн.. Вказані активи придбано в 2018 році та облікувались в
склді інвестиційної нерухомості, утримуваної для продажу. В 2019 році управлінським персоналом прийнято рішення
використовувати земельні ділянки для господларськрої діяльності. Станом на 31.12.2019 року їх вартість підтверджується
норматино - грошовою оцінкою.
Обмеження права власності на основні засоби, що належать Товариству немає. Основні засоби не знаходяться в заставі в якості
забезпечення зобов‟язань.

5.3.Запаси
Запчастини

Інші матеріали

всього

У тисячах українських гривень
15

Первісна вартість на 1 січня 2019 року
надходження
вибуття
Залишкова вартість на 31 грудня 2019року

31

46

-

308
308
310

-

310

31

13

44

Придбані (отримані) запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Первісна вартість запасів,
придбаних за плату, визначається по фактичній собівартості. Собівартість запасів включає всі витрати на придбання та інші
витрати, понесені під час доставки запасів до їх теперішнього місцезнаходження та приведення їх у теперішній стан.
Подальший облік запасів здійснюється за найменшою з вартостей: собівартість або чиста вартість реалізації. Списання запасів з
балансу здійснюється в періоді їх використання. Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом ФІФО. Станом на 31.12.2019р.
Товариством було проведено оцінку вартості запасів на відповідність їх вартості вимогам МСБО 2. Балансова вартість запасів
не перевищує чистої вартості їх реалізації.

5.4 Поточна дебіторська заборгованість

Забогованість за страховою діяльнісю
За виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетов
З нарахованих доходів

31 грудня 2018 р.

31 грудня 2019 р.

1232

3790

871

147

84

68

610

-

Інша поточна дебіторська заборгованість

10287

9009

Всього поточна дебіторська заборгованість

13084

13014

За поточною дебіторською заборгованості, ефект дисконтування вважається несуттєвим і поточна дебіторська заборгованість
оцінюється за первісною вартістю. У разі зміни справедливої вартості дебіторської заборгованості, що мають місце на звітну
дату, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Дебіторська заборгованість Товариства не забезпечена. Поточна дебіторська заборгованість підлягає погашенню протягом
найближчих 11 місяців.
Товариство має незначний резерв сумнівних боргів - 2 тис грн.. Товариство не має у складі поточної дебіторської
заборгованості, термін погашення якої минув.
Станом 31.12.2019 р. на балансі товариства обліковується «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги»
в сумі 3790 тис. грн., що являє собою поточну заборгованість страхувальників та перестрахувальників за договорами
страхування та перестрахування, термін сплати чергового платежу за якими ще не настав. Заборгованість є поточною з
терміном погашення до 3-х місяців.
Крім того, рахується «Інша поточна дебіторська заборгованість» в сумі 9009 тис. грн., що являє собою поточну заборгованість
з постачальниками. Заборгованість є поточною з терміном погашення до 6-и місяців.
Нижче у таблиці наведено інформацію стосовно змін щодо очікуваних кредитних збитків щодо дебіторської
заборгованості.
Резерв під збитки що у сумі, яка
дорівнює:
12-м місячним
збиткам,

очікуваним

кредитним

31.12.2019

31.12.2018

2*

5*

0

0

В т.ч. за депозитами
* Відповідно до облікової політики підприємства, якщо розрахована сума резерву на знецінення складає менше
розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми резервів на
знецінення. Сума суттєвості визначається на рівні 5% активів підприємства на кожну звітну дату.

5.5 Грошові кошти та їх еквіваленти.
У тисячах українських гривень
Грошові кошти у касі

31 грудня 2019р.

31 грудня 2018 р.

3

-

Грошові кошти на поточних рахунках в гривні
Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті

3657
-

3624
120

Всього грошових коштів та їх еквівалентів

3660

3744

31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018 р.

6615

10355

-

-

10355

10355

Станом на 31 грудня 2019 року у Товариство має10 банків-контрагентів.

Депозити в банках
У тисячах українських гривень
Депозити в гривнях
Депозити в доларах США

Всього депозитів в банках
Депозити в банках не мають забезпечення..

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо депозитів в банках за кредитною якістю на основі рейтингів за
національною шкалою, наданих рейтинговими агентствами Експерт Рейтинг , IBI Rating.
У тисячах українських гривень
Не прострочені і не знецінені
- рейтинг uaA та вище
рейтинг uaA- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+
- рейтинг uaBB+ та нижче

31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018

6615
-

10 355
-

У тисячах українських гривень

31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018

6615

10 355

- без рейтингу
Всього депозитів в банках

Відсоткова ставка за банківськими депозитами в гривнях впродовж 2019 року мала діапазон 13-17,5% річних (на 31 грудня 2019
року – 11,5%-16%) в залежності від дати розміщення та погашення депозитів.
Станом на 31 грудня 2019 року у Компанії було 6 банків-контрагентів із загальною сумою депозитів в банках від
200 тисяч гривень та вище. Сукупна сума вкладень становить 6 615 тисяч гривень.
Нижче у таблиці наведено інформацію стосовно змін щодо очікуваних кредитних збитків щодо щодо депозитів в
банках.
Резерв під збитки що у сумі, яка дорівнює:

31.12.2019

31.12.2018

Причина змін

12-м місячним
збиткам,

0

0

0

0*

0

0

очікуваним

кредитним

В т.ч. за депозитами

*Відповідно до облікової політики підприємства, якщо розрахована сума кредитного збитку складає менше розрахованої суми
суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми кредитних збитків. Сума суттєвості
визначається на рівні 5 % активів підприємства на кожну зітну да
5.6 Страхові та інші фінансові зобов'язання складаються з наступних компонентів:
У тисячах українських гривень

31 грудня 2019р.

31 грудня 2018р.

14

-

4167

14

Заборгованість перед бюджетом

445

427

Забезпечення витрат на виплату заробітної плати

115

121

Поточна заборгованість за товари роботи послуги
Заборгованість за страховою діяльністю

Заборгованість із внутрішніх розрахунків

3

-

Поточна заборгованість за одержаними авансами

3

1716

Інші почотні зобовязання
Поточні забезпечення

6
1

3357
301

4754

5936

Всього страхових та інших фінансових зобов’язань

Зобовязання є поточними.

5.7 Страхові резерви та частка перестраховика у страхових резервах
Щодо формування резервів.
Станом з 31.12.2019 р. Страховик здійснює формування та облік таких технічних резервів:
- резерв незароблених премій (резерви премій);
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені.
Резерв незароблених премій (UPR) за всіма видами страхування розраховується методом "1/365, відповідно до Політики з
формування тезнічних резервів. Формування частки перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) у технічних резервах
здійснюється також у відповідності до Політики з формування тезнічних резервів.. Правила розрахунку резерву
незаробленихпремій методом "1/365" викладені в розділі III, п.5 Методики.
.
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (RBNS) за всіма видами страхування розраховується методом, викладеним в
розділі IV Методики. Частка перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) в резерві заявлених, але не виплачених збитків,
обчислюється методом прямого прогнозування, який полягає в наступному:
Розрахунок частки перестраховиків (прав вимоги до перестраховиків) в резерві заявлених, але не виплачених збитків, страховик
проводить за кожною неврегульованою або врегульованою не в повному обсязі вимогою та по кожному договору вихідного
перестрахування, під захист якого підпадає заявлений збиток.

Частка перестраховикаобчислюється як перестрахове відшкодування (частина перестрахового відшкодування, що відповідає
величині ще не врегульованої частини вимоги), що належить до виплати, виходячи з припущень про збиток,що прийняті при
формуванні резерву заявлених, але не виплачених збитків, за конкретною вимогою.
Частка перестраховика в резерві заявлених, але не виплачених збитків, за конкретним видом страхування визначається як сума
часток за всіма неврегульованими або врегульованими не в повному обсязі вимогами та договорами вихідного
перестрахування, що стосуються даного виду страхування.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (IBNR) за всіма видами страхування розраховується методом "БорнхуеттераФергюсона". Розрахунки резерву посвідчує актуарій, який відповідає вимогам законодавства Борець В.Л. (свідоцтво№ 01-032
від 15.05.2018).
При формуванні резерву збитків, яківиникли, але не заявленіметодом "Борнхуеттера-Фергюсона"частка перестраховиків (права
вимоги до перестраховиків) у резерві збитків, яківиникли, але не заявленістраховик обчислює по кожному виду страхування
пропорційно долі перестраховиків в резерві незароблених премій.
При розрахунку частки перестраховиків у резерві збитків, які виникли, але не заявлені пропорційно долі перестраховиків в
резерві незароблених премій:
ЧП_РНЗ= РНЗ/РНП*ЧП_РНП, де
ЧП_РНЗ - часткаперестраховиків у резерві збитків, які виникли, але не заявлені;
РНЗ - резерв збитків, які виникли, але не заявлені;
ЧП_РНП - часткаперестраховиків у резервінезароблених премій;
РНП – резерв незароблених премій;
У тисячах українських гривень

31 грудня 2019 р.

31 грудня 2018 р.

7022

6553

Резерв збитків зявлених, але не виплачених

789

345

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені

418

3071

Всього страхових резервів, загальна сума

8229

9969

Резерв незароблених премій

-1883

-60

Всього частка перестраховика у страхових резервах

-1883

-60

6346

9909

-

-

6346

9909

Загальні суми
Резерв незароблених премій

Частка перестраховика у страхових резервах

Чисті суми
Резерв незароблених премій
Резерв збитків (включаючи резерв понесених, але ще не
заявлених збитків)
Всього страхових резервів, чиста сума

5.8Акціонерний капітал та емісійний дохід
У тисячах українських гривень, крім кількості
акцій

Кількість
випущених акцій

Прості акції Емісійний дохід

Всього

На 31 грудня 2017 р.

12 500 000

12 500

-

12 500

На 31 грудня 2018 р.

12 500 000

12 500

-

12 500

На 31 грудня 2019 р.

12 500 000

12 500

-

12 500

Номінальна зареєстрована сума випущеного акціонерного капіталу Компанії складає 12 500 тисяч. Загальна кількість
затверджених до випуску простих акції складає 12 500 000 акцій номінальною вартістю 1,0 гривняь за акцію. Усі випущені
прості акції повністю оплачені. Кожна проста акція має один голос при голосуванні.
Емісійний дохід – це сума перевищення отриманої винагороди над номінальною вартістю випущених акцій. Нижче подано
інформацію про акціонерів Компанії станом на 31 грудня 2019року і 1 січня 2019 року:

У тисячах українських гривень, крім
кількості акцій

Кількість акцій, що
належать акціонеру

Акціонер
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Енерготехпром" (32309445)
Перелома Сергій Віталійович (2633512076)
Сова Костянтин Володимирович
(2633204933)
Всього акціонерного капіталу на
1 січня 2019 р.

У тисячах українських гривень, крім
кількості акцій
Акціонер
ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (23362711)
Перелома Сергій Віталійович (2633512076)
Сова Костянтин Володимирович
(2633204933)
Всього акціонерного капіталу на
31 грудня 2019 р.

9 289 509
3 120 000
90 491

Частка володіння, %

Номінальна вартість

74,3161%
24,96%

9 289,5
3 120,0

0,7239%

90,5

12 500 000

100

12 500,0

Кількість акцій, що
належать акціонеру

Частка володіння, %

Номінальна вартість

9 289 509
3 120 000
90 491

12 500 000

74,3161%
24,96%

9 289,5
3 120,0

0,7239%

90,5

100

12 500,0

5.9 Щодо розкриття джерела походження складових частин власного капіталу ( капітал у дооцінках, внески
до додаткового капіталу):
Складова
частина
капіталу
Статутний капітал

власного

Резервний капітал

Капітл в дооцінках

станом на 31.12.2018р. -- 2019
р. тис. грн.
12500
12500

Джерело формування

19038

Відрахування із нерозподіленого прибутку

19043

Внески акціонерів

6783

Дооцінка земельних ділянок до справедливої
вартості
Нерозподілений прибуток (збиток)
3867
4088
Накопичений результат
господарської
діяльності
Формування складових частин власного капіталу, а саме: резервний капітал
в сумі 19043 тис.грн. та нерозподіленого
прибутку в сумі 4088 тис. грн. відповідає вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності та облікової політики
Товариства. Для цілей бухгалтерського обліку оцінка земельних ділянок здійснюється за справедливою вартістю. Справедливу
вартість визначено за допомогою експертної оцінки із залученням професійного оцінювача ПП «Донецько-Східний
Брокерський Торговий Дім» (код ЄДРПОУ 32516073) , Ліцензія Державного агентства земельних ресурсів України на
проведення землеоціночних робіт серії АД № 076175 від 11.10.2012р., оцінювач Давиденко Олександр Іванович (кваліфікаційне
свідоцтво №1279 від 13.02.99 р. Свідоцтво про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру оцінювачів та
суб‟єктів оцінки № 2842 від 17.05.2005р.Вказану вартість підтверджено станом га 31.12.2019року оцінювач Давиденко
Олександр Іванович, кваліфікаційне свідоцтво №1279 від 13.02.99, Свідоцтво про включення до Державного реєстру
оцінювачів №2842 від 17.05.2005р.
Дивіденди не розподілялись між власниками, дивіденди, що підлягають виплаті не відображаються в обліку до тих пір, поки не
буде винесено рішення загальними зборами акціонерів про розподіл прибутку.

5.10.Оцінка договорів страхування
Методи, використані при прийнятті рішень про припущення. Найбільш істотні ризики Товариства пов'язані зі страховими
відшкодуваннями, які виплачуються за договорами медичне страхування (безперервне страхування здоров”я), страхування
наземного транспорту крім залізничного.

Для оцінки зобов'язань з виплати відшкодувань Товариство використовує допущення, засновані на власній аналітиці.
Аналітичні дані Товариства надходять переважно з її щоквартальних звітів про виплату страхових відшкодувань.

5.11 Аналіз страхових премій, виплат та аквізіційних витрат
2019

2018

Премії отримані, загальна сума
- пряме страхування
- вхідне перестрахування

53088
150

50751
1040

Премії отримані, загальна сума

53238

51791

469

-591

52769

52382

Премії, передані у перестрахування

9047

6676

Зміна частки перестраховика у резерві незароблених премій

1823

-1316

45545

44391

563
2270

1038

34405
-

34615
-

684

122

-

17

Чисті збитки виплачені

32819

33682

Інші операційні доходи

1519

1982

Зміна у резерві на покриття збитків, чиста сума

2209

2451

Адміністративні витрати *
Витрати пов‟язані з укладанням та прологацією договорів**
страхування
Інші витрати , що належать до собівартості реалізованих
послуг **

4966

7108

465

1986

1206

551

Витрати понесені

6637

9645

10380

5838

Зміна у резерві незароблених премій, загальна сума

Премії зароблені, загальна сума

Чисті страхові премії зароблені

Дохід від надання послуг іншим страховикам
Регреси
Збитки виплачені:
- збитки, виплачені за прямим страхуванням
- збитки, передані до перестраховика
Витрати на врегулювання збитків
Суми, отримані від перестраховика

Результат від основної діяльності

*Адміністративні витрати та витрати на збут послуг (розшифровка по елементам)

341

У тисячах українських гривень

2019 рік

2018 рік

4966

7108

183

141

Витрати на персонал

2440

2316

Оренда, комунальні послуги, тощо
Юридичні, судові витрати
Аудиторські послуги
Інші адміністративні послуги

998
60
110
1175

3381
245
85
940

Витрати пов’язані з укладанням та прологацією
договорів страхування, та інші витрати, що належать до
собівартості послуг з них:**

1671

2537

Витрати на персонал
Агентська винагорода
Реклама
Інші витрати

1131
497
30
13

1819
645
70
3

Разом витрати

6637

9645

2019 рік

2018 рік

Доходи від депозитів

1539

1111

Доходи за облігаціями

231

253

1867

1364

2019 рік
-

2018 рік

Адміністративні витрати з них:
Амортизація

Фінансові доходи
Фінансові доходи представлені наступними статтями :
У тисячах українських гривень

Фінансові доходи
Інші доходи
У тисячах українських гривень
Дододи від реаліцаціїї фінансових інвестицій
Інші доходи

301
301

20032
20032

Інші операційні витрати та інші витрати
У тисячах українських гривень
Інші операційні витрати з них:

2019 рік

2018 рік

10448

5670

Запаси, безнадійні борги

2116

182

Витрати на страхування \інвестиції

6036

5120

868

33

1428

335

Інші витрати з них:

-

20002

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій

-

18193

Інші витрати

-

1809

2100

1562

Членські внески\надані гарантії
Іші операціні витрати

Інші видатки
Фінансовий результат

Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток:
У тисячах українських гривень
Витрати з податку на прибуток за рік

2019 рік

2018рік

1864

1557

Компанія сплачує податок на прибуток за ставкою 3% від усіх премій по страхуванню та фінансовий результат до
оподаткування за ставкою 18%. Товариство проводить коригуванння фінансового результату до оподаткування на усі різниці
(п.134.1.1ю ст.134 ПКУ).

6

Управління фінансовими і страховими ризиками

Функція управління ризиками в Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, ринкового та ризику
ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик включає ринковий ризик (у тому числі валютний
ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики
істотними, отже, не встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління
операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування внутрішніх процедур та
політики для скорочення цих ризиків до мінімуму.
Кредитний ризик. Товариство 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
Товаристваї виникає кредитний ризик, - це грошові кошти та депозити в банках. Максимальний рівень кредитного ризику
Товариства, в цілому, відбивається в балансовій вартості фінансових і страхових активів у балансі.
Ринковий ризик. Товариство 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 інструмента внаслідок коливань валютних курсів.
Товариство проводить операції тільки в гривнях, отже, вона не піддавалася впливу суттєвого валютного ризику за станом на 31
грудня 2019 року.
Ризик процентної ставки. Товариство піддається ризику у зв'язку з впливом коливань домінуючих рівнів ринкової процентної
ставки на її фінансовий стан та грошові 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 процентної ставки, оскільки керівництво вважає, що цей ризик для діяльності Компанії є несуттєвим..
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 2019 року та 1 січня 2019 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 зіткнеться з труднощами при виконанні фінансових
зобов'язань. Товариство щодня стикається з вимогами оплати від постачальників товарів і послуг та заявами клієнтів про
страхові випадки. Товариство має достатньо коштів для виконання перерахованих вимог. Крім того, надходження грошових
коштів, пов'язані з доходом від страхових премій, також є джерелом грошових ресурсів для виконання поточних зобов'язань.
Станом на 31 грудня 2019 року та 1 січня 2019 року всі фінансові зобов'язання Товариства погашаються в строки встановлені
договором. Недисконтовані грошові потоки за фінансовими зобов'язаннями згідно з договорами дорівнюють балансовій
вартості. Термін погашення всіх страхових активів і зобов'язань Товариства не перевищує одного року.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність настання страхової події і
невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок
цього непередбачуваним.
Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення ціни договору та створення
резервів, основний ризик, якому піддається Компанія, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову 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 12.
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менше відносна мінливість очікуваного
результату. Крім того, якщо портфель договорів 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 встановлює ліміти максимально можливої суми
страхових збитків, які вона може відшкодувати, 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 диверсифікувати діяльність з перестрахування,
використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім
того, політика Компанії передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових продуктах.
Товариство здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в українських гривнях.
Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності.
У Товариство організована і функціонує Система управління ризиками, яка включає стратегію управління ризиками та
реалізацію управління ризиками. Відповідальний працівник, що виконує функцію оцінки ризиків, підпорядковується Голові
Правління і безпосередньо виконує функції з управління ризиками, а саме:
- розробляє програми і стратегії управління ризиками;
-розробляє заходи з управління ризиками, включаючи програми зниження позапланових втрат;
- готує звіти для Голови Правління і зацікавлених сторін;
- розробляє і переглядає процеси управління ризиками;
- здійснює моніторинг ризиків.
Метою управління ризиками у ПрАТ“СК“МЕГА-ПОЛІС” є уникнення і мінімізація ризиків, пом‟якшення їх наслідків,
зменшення вразливості до них. Основними елементами системи управління ризиками ПрАТ“СК“МЕГА-ПОЛІС” є:
- ідентифікація (виявлення ризику і ризикових сфер діяльності);
- квантифікація (аналіз та кількісна оцінка ризику);
- контроль (встановлення обмежень та допустимих рівнів ризиків);
- управління (визначення процедур та методів з ослаблення негативного впливу ризиків);
- моніторинг (постійне відстеження рівня ризиків з механізмами зворотного зв‟язку).
ПрАТ“СК“МЕГА-ПОЛІС” здійснює управління ризиками за такою класифікацією:
- андеррайтинговий ризик, що включає: ризик недостатності страхових премій і резервів (ризик, викликаний коливаннями
частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків), катастрофічний ризик (ризик, викликаний
неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та оцінок їх наслідків);
- ринковий ризик, що включає: ризик інвестицій в акції (ризик, пов‟язаний із чутливістю вартості активів, зобов‟язань та
фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій);
- ризик процентної ставки (ризик, пов‟язаний із чутливістю вартості активів та зобов‟язань страховика до коливання вартості
позикових коштів); валютний ризик (ризик, пов‟язаний із чутливістю вартості активів та зобов‟язань страховика до коливання
курсів обміну валют);
- ризик спреду (ризик, пов‟язаний із чутливістю активів та зобов‟язань страховика до коливання різниці в доходності між
облігаціями підприємств та державних облігацій України з тим самим (або близьким) терміном до погашення);
- майновий ризик (ризик, пов‟язаний із чутливістю вартості активів та зобов‟язань страховика до коливання ринкових цін на
нерухомість); ризик ринкової концентрації (ризик, пов‟язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля активів або у
зв‟язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів);
- ризик дефолту контрагента (ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого дебітора) виконати
взяті на себе будь-які договірні зобов‟язання перед страховиком);
- операційний ризик (ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, процесів оброблення
інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії
персоналу);
- ризик учасника фінансової групи (ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика-учасника фінансової групи,
викликаний погіршенням фінансового стану іншого учасника групи, до складу якої входить страховик).
ПрАТ“СК“МЕГА-ПОЛІС” проводить системний аналіз та обробку інформації на предмет виявлення ризиків та впроваджує
заходи щодо попередження, уникнення, мінімізації, локалізації або поділу ризику, встановленого в процесі діяльності
Товариства.
Станом на «31» грудня 2019р. страхова компанія наражається на наступні ризики:
Ризики, впливу яких піддається компанія
Назва

Ступінь впливу

Ризик недостатності страхових премій і резервів

низький рівень ризику

Катастрофічний ризик
Валютний ризик
Ризик ринкової концентрації
Ризик дефолту контрагента
Ризик інвестицій в акції
Операційні ризики
Ризик учасника фінансової групи

низький рівень ризику
низький рівень ризику
низький рівень ризику
низький рівень ризику
низький рівень ризику
низький рівень ризику
низький рівень ризику

З огляду на вищевикладене, в компанії відсутні ризики, які значною мірою можуть вплинути на господарську діяльність
компанії. Перевірка платоспроможності Компанії показала, що Компанія має необхідний запас платоспроможності станом на
31.12.2019 року і Компанія здійснює своєчасне виконання більшості перерахованих вимог.
Щодо всіх виявлених ризиків розроблено методи управління цими ризиками виходячи з фінансової спроможності страхової
компанії.
Страховий ризик. Страховий ризик в рамках будь-якого договору страхування - це ймовірність настання страхової події і
невизначеність суми відповідного відшкодування. По самій суті договору страхування, цей ризик є випадковим і внаслідок
цього непередбачуваним.
Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірності використовується для визначення ціни договору та створення
резервів, основний ризик, якому піддається Товариство, полягає в тому, що фактичні виплати перевищать балансову 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.
Як показує досвід, чим більше портфель подібних договорів страхування, тим менше відносна мінливість очікуваного
результату. Крім того, якщо портфель договорів страхування є більш диверсифікованим, зміни в який-небудь з його підгруп
нададуть менший вплив на портфель в цілому.
Товариство контролює страховий ризик шляхом:
стратегії андерайтингу та проактивного моніторингу ризику. Товариство встановлює ліміти максимально можливої суми
страхових збитків, які вона може відшкодувати, 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. Товариство прагне диверсифікувати діяльність з перестрахування,
використовуючи як договори облігаторного перестрахування, так і договори факультативного перестрахування. Крім
того, політика Товариства передбачає максимальне утримання ризику відповідальності по окремих страхових
продуктах.
Товариство дійснює страхову діяльність не тільки в Україні, але і за її межами. Керівництво аналізує концентрацію страхового
ризику за напрямками страхової діяльності.
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Управління капіталом

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: (i) дотримання вимог до капіталу, встановлених
регулятором, і (ii) забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариство
вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаного в балансі. За станом на
кінець кожного звітного періоду Товариство аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом виплати
дивідендів акціонерам, повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій.
На Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це мінімальна сума
акціонерного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Товариство дотримувалася всіх зовнішніх вимог до
капіталу у 2019 році.

8

Умовні та інші зобов`язання

Товариство у звітному періоді перебувало та перебуває у судових процесах..
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Розкриття фінансових інструментів за категоріями оцінки

Для цілей оцінки «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» встановлює такі категорії фінансових активів: (а) позики й
дебіторська заборгованість, (б) фінансові активи для подальшого продажу, (в) фінансові активи, утримувані до погашення та (г)
фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат. Категорія «фінансові активи за
справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат» має дві підкатегорії: (i) активи, віднесені до цієї
категорії при початковому визнанні, та (ii) фінансові активи, утримувані для торгівлі.
Послідуюча оцінка фінансових активів і зобов‟язань залежить від групи фінансового інструмента, й здійснюється як зазначено в
Таблиці.
Група фінансових інструментів

Оцінка

Довгострокова дебіторська заборгованість

за амортизованою вартістю

Фінансові активи за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на капітал

за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на
капітал

Фінансові активи для подальшого продажу

за справедливою вартістю з віднесенням її зміни на
прибутки чи збитки

Категорії фінансових активів:

У тисячах українських гривень

Фінансові активи для
подальшого продажу

Фінансові активи до погашення

Залишок на 1 січня 2019 року

11312

-

Придбання

-

Продаж

-

Зменешення корисності

-

Погашення

-

Залишок на 31 грудня 2019 року

-

-

11312

У тисячах українських гривень

31 грудня 2019р.

31 грудня 2018 р.

Довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

Всього довгострокова дебіторська заборгованість

-

-

До фінансових активів утримувані для продажу Товариство відносить інвестиції в акції, частки, інвестиційні сертифікати. Після
первісного визнання Компанія оцінює їх за справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для
продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про сукупні доходи.
Склад фінансових активів, утримуваних для продажу, відображені у балансі (тис.грн.):
Акції українських емітентів

У тисячах українських гривень

ВАТ "Запорізький абразивний комбінат"

00222226

1836,0

ПрАТ "Всесвіт"

36291803

2122,6

ПАТ ЗНВКІФ "СЕРТЕЗА"

37500377

70,0

ПАТ «Хімволокно Проект»

38389756

400,0

ПАТ «АРДЕР»

35416011

400,0

ПАТ "КЛАСИК-ТРЕЙД"

35372850

110,00

ПАТ Лізингова компанія «Приват Агро»

36925749

420,0

ПАТ Аква Діджитал

37147673

125,0

ПАТ "Інжбудсервіс"

34508918

8,6

ТОВ КУА «Холдинг Груп» (Лайф Сайенс)

35141110

428,0

ТОВ КУА «Абсолют Капітал» (ЗНВПІФ «Абсолют
платинум»

38404576

98,0

ТОВ
КУА
інвестиційний»

35677371

2,0

38404576

1,0

Інвестиційні сертифікати

«ЕСКО-КАПІТАЛ»

(«Еско-

ТОВ КУА «Абсолют капітал /ЗНВПІФ «Абсолют
арґентум»

