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Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Фенікс» зареєстрована в Українi i є резидентом 

України. ПрАТ «СК  «Фенікс» (надалі Компанія) є ризиковою страховою компанією, яка має право проведення 
страхової і перестрахувальної діяльності відповідно до отриманих ліцензій. ПрАТ «СК  «Фенікс» має безстрокові 
ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на здійснення 10 видів добровільного 
страхування і 2 видів обов’язкового страхування 

 
№ 
п/п 

Вид страхування Ліцензія 
Дата 
видачи 

У формі обовязкового страхування 

1 
Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на 
випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів 

АВ, 
№533022 

21.04.2010 

2 Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 
АВ, 

№533025 
21.04.2010 

У формі добровільного страхування 

1 Страхування медичних витрат 
АВ, 

№533023 
21.04.2010 

2 Страхування від  вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 
АВ, 

№533024 
21.04.2010 

3 Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) 
АВ, 

№533026 
21.04.2010 

4 Страхування здоров’я на випадок хвороби 
АВ, 

№533027 
21.04.2010 

5 Страхування фінансових ризиків 
АВ, 

№533028 
21.04.2010 

6 Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 
АВ, 

№533029 
21.04.2010 

7 
Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту 
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу)] 

АВ, 
№533030 

21.04.2010 

8 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 
АВ, 

№533031 
21.04.2010 
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9 

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної 
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників 
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника)] 

АВ, 
№533032 

21.04.2010 

10 Страхування від несчасних випадків 
АВ, 

№533033 
21.04.2010 

 
          Фінансова звітність на 31 грудня 2013 року складено відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності. Фінансова звітність стосується одного суб’єкта господарювання та об’єктивно 
відображає фінансовий стан товариства, фінансові результати та грошові потоки. Дана фінансова 
звітність базується на таких принципах: правдивості подання, переважання сутності над формою, 
нейтральності, обачності, надійності та повноти, можливості перевірки, допущення безперервності 
діяльності підприємства, зрозумілості та доречності звітної інформації, своєчасність подання, єдиного 
грошового вимірника. 

Фінансова звітність Компанії підготовлена у тисячах гривень – національній валюті  України. 
 

ІІ. Стисле викладення принципiв облiкової полiтики. 
 

1.Основа пiдготовки. Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних 
стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ) з урахуванням вимог Нацiональної комiсiї фiнансових послуг 
України та Закону України "Про страхування", за принципом первiсної вартостi, з коригуваннями на 
початкове визнання фiнансових iнструментiв по справедливiй вартостi. 
 
2.Припущення про безперервність діяльності Компанії 
Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія буде функціонувати 
невизначено довго в майбутньому, це допущення передбачає реалізацію активів та виконання зобов'язань в 
ході звичайної діяльності. 
Ця звітність відображає поточну оцінку керівництва щодо можливого впливу економічних умов на операції 
та фінансовий стан Компанії. Майбутні умови можуть відрізнятися від оцінок керівництва. Ця фінансова 
звітність не включає ніяких коригувань, які могли б мати місце як результат такої невизначеності. Про таких 
коректуваннях буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде можливо оцінити. 
 
3.Ключові бухгалтерські оцінки й судження при використанні принципів облікової політики 
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних суджень, 
оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а також суми активів та 
зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Оцінки та пов'язані з ними допущення 
грунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обгрунтованими за даних обставин, 
результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов'язань, яка не є 
очевидною з інших джерел.  
Не дивлячись на те, що дані оцінки засновані на обізнаності керівництва про існуючі події, фактичні результати 
можуть відрізнятися від даних оцінок. Оцінні значення і основні допущення передивляються на постійній основі. 
Зміни оцінних думок признаються в тому періоді, в якому проведений перегляд суджень, якщо зміни в оцінках 
впливають лише на цей період, або в поточному і подальших періодах, якщо зміни в оцінках роблять вплив на 
поточний і послідуючі періоди. Зокрема, істотними областями невизначеності відносно оцінок і критичних думок 
у вживанні облікової політики є: - Зобов'язання по страхуванню: - Оцінка фінансових інструментів - Знецінення 
фінансових інструментів - Знецінення позик і дебіторської заборгованості - Визнання резервів - Відстрочений 
податковий актив Зобов'язання по страхуванню. У зв'язку із специфікою бізнесу складно з упевненістю 
передбачити результат будь-якої вимоги і кінцеву вартість заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцінюється 
окремо, у кожному конкретному випадку, з урахуванням обставин вимоги, інформації, наданої оцінювачами 
збитку, а також історичних фактів про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно 
аналізуються і оновлюються, коли з'являється нова інформація. Резерви формуються на підставі інформації, що є 
зараз. Проте кінцеві зобов'язання можуть змінюватися в результаті наступних подій. Складнощі в оцінці резервів 
також відрізняються в різних областях бізнесу залежно від складності вимог і об'єму вимог у кожному окремому 
випадку з врахуванням дати виникнення вимоги і затримок в заяві збитку. Найбільш істотне допущення пов'язане 
з формуванням резерву заявлених, але неврегульованих збитків ("РЗУ"). Достатність страхових технічних 
резервів контролюється на регулярній основі за допомогою проведення тесту на достатність зобов'язань, 
виконуваного в розрізі ліній бізнесу.  
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4.Фiнансовi iнструменти - основнi термiни оцiнки. Як описано нижче, залежно вiд класифiкацiї, фiнансовi 
iнструменти враховуються по справедливiй вартостi або амортизованiй вартостi. 
Справедлива  вартiсть представляє поточну цiну попиту для фiнансових активiв i цiну пропозицiї для 
фiнансових зобов'язань, що котируються на активному ринку. Вiдносно активiв i зобов'язань iз 
ринковим ризиком, що взаємно компенсується, Компанiя може використовувати середньоринковi цiни 
для визначення справедливої  вартостi позицiй з ризиками, що взаємно компенсуються, й застосовувати 
до чистої вiдкритої позицiї вiдповiдну цiну попиту або цiни пропозицiї. Фiнансовий iнструмент 
вважається таким, що котирується  на активному ринку, якщо котирування є вiльно й регулярно 
доступними на фондовiй бiржi або в iншiй органiзацiї, i цi цiни є дiйсними.  
 Для визначення справедливої вартостi фiнансових iнструментiв, по яких вiдсутня iнформацiя про 
ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуються такi методи оцiнки, як модель дисконтування 
грошових потокiв, модель, заснована на даних по останнiх угодах, укладених мiж незв'язаними 
сторонами, або аналiзу фiнансової iнформацiї про об'єкти iнвестування.  
Витрати на проведення операцiї - це додатковi витрати, безпосередньо пов'язанi iз придбанням, емiсiєю 
або вибуттям фiнансового iнструмента. Додатковi витрати - це витрати, якi не були б понесенi, якби 
угода не вiдбулася. Витрати на проведення операцiї включають винагороду й комiсiйнi, сплаченi 
агентам, консультантам, брокерам i дилерам; збори, що сплачуються регулюючим органам i фондовим 
бiржам, а також податки й збори, що стягуються при перереєстрацiї права власностi. Витрати на 
проведення операцiї не включають премiї або дисконти по боргових зобов'язаннях, витрати на 
фiнансування, внутрiшнi адмiнiстративнi витрати або витрати на зберiгання.  
Амортизована вартiсть являє собою вартiсть при визнаннi фiнансового iнструмента мiнус виплати 
основного боргу плюс нарахованi вiдсотки, а для фiнансових активiв - мiнус зменшену вартостi для 
вiдображення понесених збиткiв вiд знецiнення. Нарахованi вiдсотки включають амортизацiю 
вiдстрочених при первiсному визнаннi витрат на проведення операцiї й будь-яких премiй або дисконту 
вiд суми погашення з використанням методу ефективної вiдсоткової ставки. Нарахований вiдсотковий 
дохiд i нарахованi вiдсотковi витрати, включаючи як нарахований купон, так i амортизований дисконт 
або премiю (у тому числi вiдстрочену комiсiю при первiсному визнаннi, при наявностi такої), не 
показуються окремо, а включаються в балансову вартiсть вiдповiдних статей балансу. 
Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Усi фiнансовi iнструменти, що оцiнюються по 
справедливiй вартостi через прибуток або збиток, спочатку враховуються по справедливiй вартостi. Усi 
iншi фiнансовi iнструменти спочатку визнаються по справедливiй вартостi плюс витрати на проведення 
операцiї. Справедливу вартiсть при первiсному визнаннi найкраще пiдтверджує цiна операцiї. Прибуток 
або збиток при первiсному визнаннi враховується тiльки тодi, коли є рiзниця мiж справедливою 
вартiстю й цiною операцiї, яку можуть пiдтвердити iснуючi поточнi ринковi операцiї з такими ж 
iнструментами або методи оцiнки, для яких використовується тiльки вiдкрита ринкова iнформацiя. 
Усi операцiї по придбанню й продажу фiнансових активiв, що передбачають поставку протягом перiоду, 
визначеного законодавством, визнаються на дату, коли Компанiя зобов'язується купити або продати 
фiнансовий актив. Усi iншi операцiї по придбанню фiнансових iнструментiв визнаються тодi, коли 
суб'єкт господарської дiяльностi стає стороною договору про придбання фiнансового iнструмента. 
Припинення визнання фiнансових активiв. Компанiя припиняє визнання фiнансових активiв, коли (а) 
активи погашенi або права на грошовi потоки  їх минули або (б) коли Компанiя передала права на 
грошовi потоки вiд фiнансових активiв або уклала угоду про передачу, i при цьому (i) також передала, в 
основному, усi ризики й вигоди володiння активом або (ii) не передавала й не зберiгала, в основному, усi 
ризики й вигоди володiння, але не зберегла контроль.  
Знецiнення фiнансових активiв, що враховуються по амортизованiй вартостi. Збитки вiд знецiнення 
визнаються в складi прибутку або збитку в мiру їх виникнення в результатi однiєї або бiльше подiй 
("подiї збитку"), що вiдбулися пiсля первiсного визнання фiнансового активу, що впливають на 
величину або строк розрахункових майбутнiх грошових потокiв, якi пов'язанi з фiнансовим активом або 
iз групами фiнансових активiв, якщо їх можна оцiнити з достатнiм ступенем надiйностi. Якщо Компанiя 
визначає, що не iснує об'єктивних ознак знецiнення для фiнансового активу, оцiненого на 
iндивiдуальнiй основi, незалежно вiд того, є актив iндивiдуально iстотним чи нi, вiн включається в 
групу фiнансових активiв з подiбними характеристиками кредитного ризику та ця група оцiнюється на 
предмет знецiнення на колективнiй основi. Основним фактором, який враховує Компанiя при оцiнцi 
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фiнансового активу на предмет знецiнення, є його прострочений статус.   
Нижче перерахованi iншi основнi критерiї, на основi яких визначається наявнiсть об'єктивних ознак 
збитку вiд знецiнення:  
- прострочення будь-якого чергового платежу, при цьому несвоєчасна оплата не може пояснюватися 

затримкою в роботi розрахункових систем; 
- позичальник зазнає суттєвих фiнансових труднощiв, що пiдтверджує отримана Компанiєю 

фiнансова iнформацiя позичальника; 
- ймовiрнiсть банкрутства або фiнансової реорганiзацiї позичальника; 
- платоспроможнiсть позичальника погiршилася внаслiдок змiн загальнонацiональних або мiсцевих 

економiчних розумiв, якi впливають на дiяльнiсть позичальника. 
Для колективної оцiнки знецiнення фiнансовi активи групуються за подiбними характеристиками 
кредитного ризику. Цi характеристики вiдносяться до оцiнки майбутнiх потокiв коштiв для груп таких 
активiв i свiдчать про здатнiсть дебiторiв погасити всi належнi суми вiдповiдно до контрактних розумiв 
вiдносно оцiнюваних активiв. 
Майбутнi потоки коштiв у групi фiнансових активiв, якi колективно оцiнюються на предмет знецiнення, 
визначаються на основi контрактних грошових потокiв, пов'язаних з даними активами, i на основi 
досвiду керiвництва вiдносно прострочених сум, якi виникнуть у майбутньому в результатi минулих 
збиткових подiй, а також успiшного повернення простроченої заборгованостi. Збитки вiд знецiнення 
визнаються шляхом створення резерву в розмiрi, необхiдному для зменшення балансової вартостi 
активу до поточної вартостi очiкуваних майбутнiх грошових потокiв (не враховуючи майбутнiх, ще не 
понесених кредитних збиткiв), дисконтованих по первiснiй ефективнiй вiдсотковiй ставцi для даного 
активу.  
Якщо в наступному перiодi  збиток вiд знецiнення зменшується, i це зменшення може бути об'єктивно 
вiднесене до подiї, що настала пiсля визнання знецiнення (як, наприклад, пiдвищення кредитного 
рейтингу дебiтора), ранiше вiдображений збиток вiд знецiнення сторнується за допомогою корегування 
створеного резерву через прибуток або збиток. 
Активи, погашення яких неможливо, списуються за рахунок сформованого резерву пiд знецiнення пiсля 
завершення всiх необхiдних процедур для вiдшкодування й пiсля визначення остаточної суми збитку.  
 
 5.Кошти i їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають кошти в касi, необмеженi у 
використаннi залишки на кореспондентських та депозитних рахунках у банках зi строком погашення до 
1 року. Облiк операцiй з готiвкою в нацiональнiй валютi ведеться згiдно вимог "Положення про ведення 
касових операцiй у нацiональнiй валютi в Українi", затвердженого постановою НБУ № 637 вiд 
15.12.2004 року зi змiнами та доповненнями. Облiк руху грошових коштiв та їх еквiвалентiв 
здiйснюється згiдно з "Планом рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та 
господарських операцiй", затвердженим наказом Мiнiстерства фiнансiв України №291 вiд 30.11.1999 
року. Наявнiсть грошових коштiв на балансi Компанiї пiдтверджено виписками банкiв, даними касової 
книги та книг облiку розрахункових операцiй. 
 
6.Дебiторська заборгованiсть.  
 Дебiторська заборгованiсть вiд страхувальникiв 
При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть по страхуванню оцiнюється за первiсною 
вартiстю. Подальше визнання - в балансi дебiторська заборгованiсть визнається за мiнусом резерву з 
сумнiвних боргiв дебiторської заборгованостi. Нарахування резерву сумнiвних боргiв проводиться раз 
на рiк станом на 31 грудня. Нарахування резерву сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi 
проводиться методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на пiдставi аналiзу платоспроможностi 
окремих дебiторiв. 
Безнадiйною заборгованiстю вважається заборгованiсть за договорами, по якiм минув строк позивної 
давностi, або по термiн дiї яких закiнчився. Безнадiйна заборгованiсть списується з балансу на витрати 
поточного перiоду. 
Якщо умовами договору передбачено страхування не за календарними планами, а в розстрочку – то 
враховуючи порiг суттєвостi, дебiторська заборгованiсть за такими договорами не дисконтується. 
В фiнансовiй звiтностi до складу дебiторської заборгованостi по страхуванню вiдноситься дебiторська 
заборгованiсть за договорами страхування та перестрахування.  
Дебiторська заборгованiсть та товари,роботи та послуги та iнша  
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При зарахуваннi на баланс дебiторська заборгованiсть за продукцiю, товари, роботи, послуги 
оцiнюється за первiсною вартiстю. В балансi дебiторська заборгованiсть за роботи, товари та послуги 
визнається з урахуванням резерву сумнiвних боргiв . Нарахування резерву сумнiвних боргiв по 
дебiторськiй заборгованостi iншiй проводиться методом абсолютної суми сумнiвної заборгованостi на 
пiдставi аналiзу платоспроможностi окремих дебiторiв. 
Дебiторська заборгованiсть iнша класифiкується як: дебiторська заборгованiсть с бюджетом, за 
виданими авансами, з нарахованих доходiв на iнша дебiторська заборгованiсть. 
 
7.Основнi засоби. Облiк основних засобiв ведеться у вiдповiдностi до МСФЗ 16 «Основнi засоби». 
Основним засобом визнається актив, якщо очiкуваний термiн його корисного використання 
(експлуатацiї) бiльше року та якщо його утримують для надання послуг, для здавання в оренду або для 
адмiнiстративних цiлей. Вартiсне обмеження не застосовується.  
Об'єкт основних засобiв, який вiдповiдає критерiям визнання активу, зараховується на баланс 
пiдприємства за собiвартiстю. До собiвартостi включається цiна придбання та iншi витрати, якi 
безпосередньо пов'язанi з доставкою активу до мiсця розташування та приведення його до стану 
готовностi для експлуатацiї у спосiб, визначений управлiнським персоналом.  
Наступна оцiнка основних засобiв здiйснюється по iсторичнiй вартостi у вiдповiдностi до моделi 
собiвартостi МСФЗ 16 «Основнi засоби».  
Прибуток i збитки вiд вибуття основних засобiв, розрахованi як рiзниця мiж сумою надходження вiд 
вибуття й балансовою вартiстю активу на дату вибуття, вiдображаються в складi прибутку або збитку за 
рiк (в iнших операцiйних доходах або витратах).  
 
8.Амортизацiя. Амортизацiю активу починають з моменту, коли вiн стає придатним для використання, 
тобто коли вiн доставлений до мiсця розташування та приведений у стан, у якому вiн придатний до 
експлуатацiї, тобто с дати акту введення в експлуатацiю основних засобiв. Нарахування амортизацiї 
проводити щомiсячно . 
Амортизацiя обладнання й iнших основних засобiв розраховується прямолiнiйним методом для 
розподiлу їх первiсної вартостi до лiквiдацiйної вартостi протягом строку їх експлуатацiї.  
Лiквiдацiйна вартiсть активу - це розрахункова сума, яку Компанiя одержала б на даний момент  вiд 
вибуття активу, за винятком витрат на реалiзацiю, якби актив уже був у тому станi, який очiкується 
наприкiнцi його експлуатацiї. Лiквiдацiйна вартiсть i термiни експлуатацiї активiв переглядаються й, 
при необхiдностi, корегуються на кiнець кожного звiтного перiоду.  
 
9.Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи Компанiї включають лiцензiї на здiйснення страхової 
дiяльностi. Нематерiальнi активи Компанiї, крiм лiцензiй на здiйснення страхової дiяльностi, мають 
кiнцевий термiн експлуатацiї.  
Лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi мають необмежений термiн дiї й не амортизуються, а 
аналiзуються на предмет знецiнення, щонайменше, щорiчно або у всiх випадках, коли iснують 
об'єктивнi ознаки знецiнення вiдповiдних прав.    
 
10.Операцiйна оренда. Коли Компанiя виступає в ролi орендаря в рамках договору оренди, по якому 
всi ризики й вигоди, властивi володiнню активом, в основному не передаються орендодавцем Компанiї, 
загальна сума орендних платежiв вiдноситься на прибуток або збиток з використанням методу 
рiвномiрного списання протягом дiї договору оренди. 
 
11.Податки на прибуток. Податки на прибуток вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до 
законодавства, яке введене в дiю станом на кiнець звiтного перiоду. Витрати по податку на прибуток 
включають поточний податок i визнаються в складi прибутку або збитку за рiк. 
Поточний податок - це сума, яку потрiбно буде сплатити до податкових органiв вiдносно 
оподатковуваного прибутку або збиткiв поточного й попереднiх перiодiв. Якщо фiнансова звiтнiсть 
затверджується до подачi вiдповiдних податкових декларацiй, оподатковуваний прибуток або 
податковий збиток визначаються розрахунковим шляхом. Iншi податки, крiм податку на прибуток, 
показанi в складi адмiнiстративних й iнших операцiйних витрат. 
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12.Резерви по зобов'язаннях i платежам. Резерви по зобов'язанням i платежам - це нефiнансовi 
зобов'язання. Резерви нараховуються, коли Компанiя має поточне юридичне або конструктивне 
зобов'язання або в результатi минулих подiй, iснує ймовiрнiсть, що для погашення такого зобов'язання 
буде потрiбен вiдтiк ресурсiв, якi передбачають економiчнi вигоди, а суму цього зобов'язання можна 
розрахувати з достатнiм ступенем точностi. 
 
13.Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi й iнша кредиторська заборгованiсть. 
Кредиторська заборгованiсть по основнiй дiяльностi нараховується, коли контрагент виконав свої 
зобов'язання за договором. 
 
14.Страхові зобов’язання (страхові резерви) Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» 
ми: а) не визнавали як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо 
такі страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду 
(такі як резерв катастроф та коливань збитковості); б) не проводили взаємозалік: щодо активів 
перестрахування проти відповідних страхових зобов'язань; або доходів або витрат за договорами 
перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами; в) слідкували за 
тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування. 
 На виконання застереження Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі-МСФЗ) та 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО) щодо обліку і відображення у звітності 
зобов’язань, зокрема відповідно до пунктів 14, 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» проведено перевірку 
адекватності зобов'язань станом на 31.12.2013 року 
 
15.Акцiонерний капiтал. Простi акцiї класифiкуються як капiтал. Внески до акцiонерного капiталу 
визнаються за собiвартiстю. 
 
16.Резервний капiтал. Для покриття можливих збиткiв Компанiї, а також для використання в iнших 
передбачених законами напрямках, створюється в Компанiї резервний капiтал за рахунок вiдрахувань 
вiд чистого прибутку.  
 

17.Визнання доходiв i витрат. Доходи облiковуються за методом нарахування, коли вiдбувається 
збiльшення активiв або зменшення забов'язань, що призводить до збiльшення власного капiталу (крiм 
збiльшення у результатi внескiв учасникiв), за умови того, що дохiд може бути достовiрно оцiнений. Не 
визнаються доходами суми податку на додану вартiсть та iншi платежi, що пiдлягають перерахуванню 
до бюджету, а також сума попередньої оплати та надходження вiд первинного розмiщення цiнних 
паперiв. Витрати визнаються одночасно зi зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань. Витрати 
визнаються у вiдповiдному перiодi одночасно з доходом, по вiдношенню до якого вони були понесенi. 
Сума вiдшкодувань та витрат, пов'язаних з ними, визнається як частина собiвартостi у звiтi про 
фiнансовi результати, коли прийняте рiшення про виплату вiдшкодування. 
Процентнi доходи й витрати враховуються для всiх боргових iнструментiв за принципом нарахування. 
Усi iншi збори, комiсiйнi та iншi статтi доходiв i витрат звичайно враховуються за принципом 
нарахування залежно вiд ступеня завершеностi конкретної операцiї, яка оцiнюється як спiввiдношення 
фактично наданого обсягу послуг i загального обсягу послуг, якi повиннi бути наданi.  
 

ІІІ. Аналітична інформація за окремими статтями Балансу, Звіту про фінансові результати, 
Звіту про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал станом на 31.12.2013 р. 

1. Нематеріальні активи  представлені: 
- Безстроковими ліцензіями на страхову діяльність підприємства – 180 тис. грн.  
- Програмним забезпеченням – 11 тис. грн. 

Вартість нематеріальних активів оцінена за ціною придбання. Амортизація за безстроковими ліцензіями 
не нараховується, оскільки неможливо визначити термін користування. Амортизація за програмним 
забезпеченням нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання, який 
складає 3 роки. 
 
2. Основні засоби відображаються у фінансовій звітності за вартістю придбання за мінусом накопиченого 
зносу. 
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Амортизація нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання основних засобів 
без урахування очікуваної залишкової вартості. 
Термін корисного використання по групам: 

 
Група Термін корисного використання 

Меблі 5 років 
Транспортні засоби 5 років 
Офісне обладнання 5 років 
Інше 1 рік 
 
Станом на 31.12.2013 р. на балансі Компанії відображені наступні основні засоби вартістю: 
 

 

 
Транспортні 

засоби 
Меблі 

Офісне 
обладнання 

Всього 

Первісна вартість     

На 01 січня 2013 р. 745 3 51 799 

Введено - - 9 9 

Вибуло - - - - 

На 31 грудня 2013 р. 745 3 60 808 

Амортизація     

На 01 січня 2013 р.  196 2 30 228 

Нраовано за рік 100 1 5 106 

На 31 грудня 2013 р. 296 3 35 334 

Чиста вартість - - - - 

На 31 грудня 2012 449 - 25 474 

 
3. Довгострокові фінансові інвестиції на балансі Компанії відображені на загальну суму 35 259 тис. 
грн.,  які включають в себе: 

- фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 
складаються з інвестицій в корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Оселі 
інвест», які придбані в 2012 р. При цьому Компанія володіє 99,9% статутного капіталу товариства.  

 
тис.грн. 

Вид інвестицій на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Корпоративні права Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Оселя інвест» 

2170 2189 

 
  - інші фінансові інвестиції, які складають: 
           1) прості векселі; 

2) прості іменні акції українських емітентів. 
 тис.грн. 

Вид інвестицій на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Прості векселі 3099 2877 
Прості іменні акції українських емітентів 29990 30943 
Разом 33089 33820 

  
На кінець кожного звітного періоду вартість простих векселів оцінюється за амортизованою 

собівартістю.  
Компанія в своїй обліковій політиці прийняла рішення використовувати акції, як фінансові активи, 

доступні для продажу, якщо відсоток володіння менше 20% і оцінювати акції українських емітентів, які 
не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових котировок за собівартістю з урахування 
збитків від зменшення корисної вартості. За оцінками керівництва збитків від зменшення корисності 
акцій немає.  
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В 2013 було віднесено на збитки вартість акцій ВАТ «Придніпровський ППРП» та ВАТ 
«Чорноморське ремонтне підприємство», які відображаються в балансі на рахунку «Довгострокових 
інвестицій» в сумі 953 тис грн. в зв’язку з тим, що було скасовано реєстрацію випуску акцій 
Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. 

 
4.Довгострокова дебіторська заборгованість представлена одержаними довгостроковими векселями і 
обліковується за амортизаційною собівартістю. На кінець звітного періоду складає 12 764 тис. грн. 

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Довгострокова дебіторська заборгованість 13753 12764 

 
  5.  Запаси згідно облікової політики підприємства відображаються за собівартістю. 
Запаси відносяться на витрати методом ФІФО (вартість перших за часом одержання запасів). В 2013 році на 
витрати віднесено запасів в сумі 30 тис. грн., а в 2012 р. – 25 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок 
запасів складає 28 тис. грн., за минулий звітний період – 19 тис. грн.. 
 
6. Дебіторська заборгованість складається: 
 1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги; 
 2. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів; 
 3. Інша  поточна дебіторська заборгованість. 

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

3355 66 

 
 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складається з заборгованості по оплаті частини 
страхових платежів, строк надходження, яких ще не настав.  

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 

101 66 

 
Інша  дебіторська заборгованість складається з заборгованості: 

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Заборгованість по розрахункам з регресних вимог 19 16 

Заборгованість по розрахункам по суборенді 10 10 

Заборгованість перестрахувальників в частині 
отримання частки страхового відшкодування 

 
28 

Інша дебіторська заборгованість 8 25 

Разом 37 79 

 
Резерв сумнівних боргів по всій дебіторській заборгованості не формувався, так як є впевненість в 
надійності дебіторів і в тому, що заборгованість буде погашено в строки згідно умов договорів. 
 
7. Поточні фінансові інвестиції (інші фінансові інвестиції) на 31.12.2013 року складають 6 029 тис. грн. 
і представлені, придбаними в кінці 2012 році, простими акціями українського емітента.   Фінансові 
інвестиції обліковуються за вартістю придбання із-за неможливості визначення   справедливої вартості, 
у зв’язку з відсутністю інформації про данні активи.     
 
   8.  Грошові кошти  включають в себе: 
- грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті; 
- грошові кошти на депозитних рахунках в нац. валюті; 
- грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті; 
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- готівка в касі. 
тис.грн. 

 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті 726 729 

Грошові кошти на депозитних рахунках в нац. 
валюті 

7680 4740 

Грошові кошти на поточних рахунках в іноземній 
валюті 

1796 1619 

Готівка в касі 17 38 

Разом 10219 7126 

 
Грошові кошти, якими представлені страхові резерви розміщенні в рейтингових банках, які 
відповідають інвестиційному рівню за національною шкалою визначеною законодавством України 
 
9. Акціонерний капітал товариства відображається за первісною вартістю. Акціонерний капітал був 
сформований у повному розмірі шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства. 
Сума сформованого акціонерного капіталу ПрАТ «СК «Фенікс» станом на 31.12.2013 рік становить 27 300 
тис.грн. 
Загальна кількість випущених простих акцій складає – 420 000 штук, номінальною вартістю – 65 грн.  
Дивіденди протягом 2013 року не нараховувались та не сплачувалися.  
 
10. Резервний капітал складається з: 
   - фонду вільних резервів. 

У звiтному  2013 роцi зборами акцiонерiв було прийнято рiшення про припинення формування резервного 
капiталу та направлення накопиченої суми резервного капiталу в розмiрi 1 557 тис. грн. на збiльшення 
нерозподiленого прибутку.  

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Резервний капітал  0 1557 

Фонд вільних резервів 50581 50581 

 
 
12. Нерозподілений прибуток  

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Нерозподілений прибуток  -13469 -21358 

 
 
 12. Довгострокові зобов’зання і забезпечення представлені:  
   - Довгостроковими забезпеченнями виплат персоналу. 
Компанія формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кінець звітного періоду так і минулого 
періодів становить 31 тис. грн. 
 
 13. Страхові резерви. 
Компанія надає послуги з видів страхування інших, ніж страхування життя, тому формує та веде облік таких 
страхових резервів за видами страхування: 

- Незароблених премій, що включають частки від сум надходжень страхових платежів, що 
відповідають страховим ризикам,які не минули на звітну дату; 

- Збитків,що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за 
відомими вимогами страхувальників,з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у 
виплаті страхової суми або страхового відшкодування. 

 Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо 
виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування. Частки перестраховиків у 
відповідних видах страхових резервів за видами страхування визначаються одночасно з розрахунком 
страхових резервів. 
   Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна 
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величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій , розрахованих за 
кожним видом страхування. 
    Розрахунок величини резерву незароблених премій на протязі 2012 року здійснювався методом 
визначеним Законом України «Про страхування» та обліковою політикою товариства, а саме: 
Величина резерву незароблених премій встановлюється із застосуванням коефіцієнту 1,0 залежно від часток 
надходжень сум страхових платежів з відповідних видів страхування у розрахунковий період, а саме у 
кожному місяці попередніх дев’яти місяців і обчислюється так: 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на 
1/4, 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на 
½, 

- частки надходжень страхових платежів за перші три місяці розрахункового періоду множаться на 
¾. 

Отримані суми додаються.  
Величина частки перестраховиків у резервах незароблених премій з відповідних видів страхування 

визначається  у залежності від належних до сплати перестраховикам суми часток страхових платежів від 
операцій з перестрахування. 
Обчислення величини частки перестраховиків у резервах незароблених премій здійснюється в порядку, за 
яким визначається величина резервів незароблених премій за видами страхування з дати вступу в дію 
договору перестрахування. 

Крім резервів незароблених премій Компанія формує інші резерви. 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій являють собою сукупність розрахованих по видах 
страхування резервів: 
• Резерв заявлених, але невиплачених збитків; 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій створюються Компанією з метою забезпечення 
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування, залежно від видів страхування 
(перестрахування). 
Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, створюються в тих валютах, в яких Компанія несе 
відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті. 
Вимоги до перестраховиків згідно з договорами перестрахування при настанні страхових випадків у 
звітному періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як частина 
перестраховиків у резервах інших, ніж резерви незароблених премій. Зміна суми таких вимог до 
перестраховиків у звітному періоді відбиваються, як доходи або витрати від страхової діяльності. 
Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків відображається в балансі 
Компанії, як зобов'язання. 
                                           

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Резерв незароблених премій 5373 4706 

Частка перестраховиків  в резервах незароблених 
премій 

1660 471 

Резерв заявлених, але невиплачених збитків 87 577 

Частка перестраховиків  в резервах заявлених, але 
невиплачених збитків 

3 273 

 
Станом на 31.12.2013 р. Компанія здійснила перевірку адекватності страхових зобов’язань на підставі 

аналізу адекватних даних, з урахуванням обґрунтованих припущень і обранням найкращої оцінки та з 
використанням загальноприйнятих актуарних методів. Розмір резервів з урахуванням проведеної перевірки 
адекватності зобов’язань: 

Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2013 становить 269 тис.грн. 
Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2013 – 87 тис.грн. 
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства,  становить 5373 тис. грн. та 

перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності страхових 
зобов’язань. 

 Сума резервів збитків, сформована відповідно до законодавства,  дорівнює 87 тис. грн. та дорівнює розміру 
суми резервів, сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань. 
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Викладене вище дозволяє зробити висновок про адекватність страхових резервів сформованих станом на 
31.12.2013 р., як достатніх для наступних страхових виплат. 
 
14. Кредиторська заборгованість  

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

20 24 

Поточні зобов’язання з бюджетом (податок на 
прибуток) 

359 223 

Поточні зобов’язання за виданими авансами 5 13 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 

811  

   
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю представлена заборгованістю по оплаті 
страхових платежів перестраховикам, строк яких, згідно договорів перестрахування, ще не настав. 
 
15. Визнання доходів 

Компанія отримує доходи від реалізації послуг з видів страхування, інших ніж страхування життя. 
Договори страхування вступають в силу в момент внесення на поточний рахунок товариства першої частини 
страхових платежів, якщо інше не обумовлено договорами страхування. Дохід визнається, якщо існує 
впевненість, що товариство отримує страхову премію від проведення операцій страхування і 
перестрахування. Страхові премії, за вирахуванням частки перестраховиків, враховуються рівномірно 
протягом періоду дії договору страхування. 

При здійсненні страхової діяльності товариство здійснює перестрахування ризиків в обсягах, що 
перевищує можливість їх виконання за рахунок власних коштів. Метою перестрахування є підвищення 
фінансової стійкості компанії, підвищення платоспроможності  та перерозподілу збитків у разі настання 
страхових випадків за прямими договорами страхування. Щодо економічної доцільності укладання 
договорів перестрахування, в частині отримання прибутку, врахувати настання або не настання страхових 
випадків з точністю не можливо. Договори перестрахування оцінюються для того, щоб визначити 
можливість істотного збитку.  
Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування: 

тис.грн. 
Види страхування 2013 рік 2012 рік 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 

4149 3560 

   Страхування від нещасних випадків 21 20 
   Страхування від нещасних випадків на транспорті 9 25 
Страхування здоров’я на випадок хвороби 30 28 
Страхування майна 4061 3548 
Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

954 995 

Страхування фінансових ризиків 155 102 
Страхування відповідальності перед 
третіми особами 

119 109 

Страхування медичних витрат 78 73 
Всього  9576 8460 

 
Інший дохід визнається, коли є впевненість, що товариство отримає економічні вигоди від проведених 

операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за вирахуванням витрат на його 
одержання у тому періоді, в якому проведена операція.  
 
Доходи Компанії складаються з: 
- заробленої страхової премiї; 
- iнших операцiйних доходiв; 
- iнших фiнансових доходiв; 



 12

- iнших доходiв. 
тис.грн. 

 на 31.12.2013 на 31.12.2012 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) (зароблена страхова премія) 

6646 7069 

 
До складу iнших операцiйних доходiв за звiтний рiк включаються: доходи вiд надання послуг для iнших 

страховикiв в сумi 24 тис. грн., доходи вiд реалiзацiї права вимоги в сумi 84 тис. грн., частки страхових 
вiдшкодувань, компенсованих перестраховиками в сумi 142 тис. грн. та iнших доходiв в сумi 340 тис. грн. 
Iншi фiнансовi доходи за 2013 рiк склали доходи вiд депозитiв. 
Інші доходи, представлені доходами від приведення «Довгострокової дебіторської заборгованості» та 
«Довгострокових фінансових інвестицій» до амортизаційної собівартості. 

тис.грн. 
 на 31.12.2013 на 31.12.2012 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) (зароблена страхова премія) 

6646 7069 

Інші операцiйні доходи 590 1338 
Інші фiнансових доходiв 952 1125 
Інші доходи 1211 - 

 
16. Страхові виплати та відшкодування  

Компанія проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в рамках страхової 
суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором страхування. Компанія 
відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є укладений договір страхування, 
страховий випадок відповідає ризикам, певним договором страхування як застраховані, а також наявність 
документів, підтверджуючих факт настання страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті 
його настання, проведеного внутрішнього службового розслідування.  

Компанія здійснила нараховувались страхових виплат та відшкодувань по видам страхування: 
тис.грн. 

 2013 рік 2012 рік 

Страхування здоров’я на випадок хвороби 3 5 
Страхування майна  5 
Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

325 340 

Страхування медичних витрат 34 49 
Всього  362 399 

 
17. Перестрахування  

В ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків. Такі договори 
перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву здійснювати контроль над 
потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, і надають додаткову можливість для 
ризиків. Активи перестрахування включають суми заборгованостей інших компаній, що здійснюють 
перестраховування, за виплачені і неоплачені страхові збитки, і витрати понесені при їх врегулюванні. При 
здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені по договорах перестрахування, 
формують права вимоги до перестраховиків і враховуються, як суми часток перестраховиків в резервах 
незароблених премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображаються, як доходи 
або витрати від страхової діяльності. Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, чим резерви 
незароблених премій, на звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які були передані 
перестраховикам протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, 
ніж резерв незароблених премій. Договори по перестрахуванню оцінюються для того, щоб переконатися, що 
страховий ризик визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна 
можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією перестраховикам.  

Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам : 
тис.грн. 

Види страхування 2013 рік 2012 рік 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ 

1585 635 
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Страхування майна 1519 635 
Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

309 216 

Страхування фінансових ризиків 36 0,0 
Страхування відповідальності перед третіми 
особами 

5 0,0 

Всього  3453,7 1486 
 

18. Визнання витрат 
     Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші витрати, які 
не пов'язані зі страховою діяльністю.  
     Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між 
понесеними витратами та прибутками за конкретними статтями доходів.  

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні 
економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам 
визнання як актив у балансі.  
        Якщо виникнення економічних вигід очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом 
може прослідити лише в цілому або побічно, витрати в звіті про фінансові результати признаються на основі 
методу раціонального розподілу.  
  Компанія понесла такі витрати і доходи: 

тис. грн 
Вид витрат на 31.12.2013 р. на 31.12.2012  
Адміністративні витрати: 
- матеріальні витрати 
- витрати на оплату праці 
-відрахування на соц. заходи 
- амортизаці основних засобів 
- оренда приміщення 
- послуги аудиту 
-інформаційно-консультаційні послуги 
- послуги по страхуванню 
- інші послуги 

1 012 
25 
461 
182 
106 
69 
13 
31 
17 
108 

903 
30 
419 
154 
96 
67 
12 
32 
15 
78 

Витрати на збут: 
- Комісійна винагорода брокерам і агентам 
- інші витрати на збут 

296 
294 
2 

387 
370 
17 

Інші операційні витрати: 
- витрати від операційної курсової різниці та продажу 
валюти 
- відрахування у технічні резерви, інших ніж РНП 
- урегулювання безнадійної заборгованості 
- частина регресу компенсована перестраховикам 
- інші послуги господарського призначення 

285 
 
 
196 
 
3 
86 

1 104 
238 
402 
311 
78 
75 

Витрати від участі в капіталі: 
- зменшення корисності від частки корпоративних прав 
ТОВ «Оселя Інвест» 

11 
11 

19 
19 
 

Інші витрати представлені витратами від: 
- списання анулюваних цінних паперів 

953 
953 

1 971 
1 971 

 
   19.  Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та іншої діяльності не 
пов’язаної зі страховою діяльністю товариства розраховані відповідно до Податкового кодексу України. 

У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не скориговані на суми відстрочених 
податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і 
зобов’язань та їх вартістю. 
 
   20. Звіт про рух грошових коштів складається прямим методом. Головною ціллю складання Звіту про 
рух грошових коштів являється аналіз змін, які виникли в грошових коштах Компанії на протязі року, а 
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також аналіз впливу на ці зміни різних господарських операцій. 
 
 21. Операцiї з пов'язаними сторонами 
Операцiї з пов'язаними не мають iстотний вплив на звiтнiсть Компанiї та вважаються Керiвництвом компанiї 
несуттєвими. 

 
 
 

 Генеральний директор 
ПрАТ «СК «Фенікс»                  В.В. Кривошапка 
 
 
Головний бухгалтер     С.А. Притика 
 
 
 
 
 
 

 


