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ПрАТ «СК «Фенікс» є страховиком за законодавством України та здійснює добровільні та 

зв'язкові види страхування інші ніж страхування життя. 
 

          Фінансова звітність на 31 грудня 2012 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. 
Бухгалтерський облік ведеться у відповідності до Закону України “Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні”, прийнятого 16 липня 1999 р. № 996-ХIV із застосуванням комп`ютерної 
програми « 1С Бухгалтерія» - Форт: ПолисХР». 
 

          Основа підготовки фінансової звітності 
 
Перехід на Міжнародні стандарти для складення фінансової звітності товариство, згідно з обліковою 
політикою підприємства, здійснило з 01 січня 2012 року, у зв’язку з цим були внесені зміни в 
облікову політику товариства. Підготовка першої фінансової звітності за МСФЗ здійснювалося з 
урахуванням положень МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». 
Згідно облікової політики підприємства страхові резерви,як виключення, не перераховувались. По 
всіх показниках активу балансу був проведений аналіз  для признання активу. 
Історична вартість 
Фінансова звітність була підготовлена на підставі принципу історичної вартості. Компанія вперше готує 
фінансову звітність за підсумками 2012 року відповідно до МСФЗ.  
Функціональна валюта та валюта подання фінансової звітності 
Національною валютою України є гривня. Таким чином, функціональною валютою і валютою 
представлення звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. 
Облік інфляції 
Починаючи з 1 січня 2001 року Україна більше не вважається країною з гіперінфляційною економікою, і 
з метою відповідності вимогам Міжнародного стандарту фінансової звітності МСБО 29 "Фінансова 
звітність в умовах гіперінфляції», фінансова звітність була виражена в одиниці виміру, яка діяла на дату 
балансу. 
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. Незважаючи на те, що ці оцінки грунтуються на 
розумінні керівництва поточних подій, фактичні результати, у кінцевому підсумку, можуть відрізнятися 
від цих оцінок. 
Зокрема, інформація про суттєві сферах невизначеності оцінок і ключові судження при використанні 



облікової політики представляється далі: 
Основні причини невизначеності оцінок. 
Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу.  
Справедлива вартість цінних паперів, наявних для продажу, являє собою ціну, за якою була б проведена 
операція з цим інструментом на дату балансу на найбільш вигідному активному ринку, на який Компанія 
має безпосередній доступ. При оцінці справедливої вартості фінансових активів керівництво 
використовує ціну пропозиції відповідно до котирувань на активному ринку, керівництво використовує 
методи дисконтованих грошових потоків. При використанні методів дисконтованих грошових потоків 
керівництво використовує ставки дисконту, які використовуються до подібних інструментах і до 
емітентів з подібним кредитним рейтингом. 
Основні облікові оцінки та припущення 
a. Строк корисного використання нематеріальних активів та основних засобів. Знос або амортизація на 
нематеріальні активи та основні засоби, нараховується протягом терміну їх корисного використання. 
Строки корисного використання засновані на оцінках керівництва того періоду, протягом якого актив 
буде приносити прибуток. Ці терміни періодично переглядаються на предмет подальшого відповідності. 
Що стосується активів тривалого користування, зміни в використаних оцінках можуть призвести до 
значних змін балансової вартості.  
b. Податки на прибуток. Істотні судження необхідні для оцінки резерву на податок на прибуток. В ході 
звичайної діяльності здійснюється велика кількість операцій і розрахунків, остаточна оцінка податків по 
яких є невизначеною. В результаті, компанія визнає податкові зобов'язання виходячи з оцінок того, чи 
будуть додаткові податки та проценти підлягати виплаті. Ці податкові зобов'язання визнаються, коли 
(незалежно від переконаності компанії в тому, що позиції її податкової декларації є відповідними) 
компанія вважає, що деякі позиції можуть оскаржуватися податковими інспекціями і не задовольняти їх 
повною мірою після перевірки. Компанія вважає, що вона нараховує податкові зобов'язання належним 
чином для всіх відкритих періодів перевірки, виходячи з власної оцінки багатьох факторів, включаючи 
минулий досвід та інтерпретації податкового законодавства. Дані оцінки засновані на оцінках і 
припущеннях, і можуть включати в себе ряд складних суджень про майбутні події. У тій мірі, в якій 
остаточні податкові наслідки таких питань відрізняються від визнаних сум, така відмінність буде 
впливати на витрати з податку на прибуток протягом періоду, в якому була зроблена оцінка. 
c. Судові розгляди. У відповідності до МСФЗ Компанія визнає резерв тільки в разі існування поточного 
зобов'язання за минулим події, можливості переходу економічних вигод та достовірної оцінки суми 
витрат по переходу. У випадках, коли дані вимоги не дотримуються, інформація про непередбачене 
зобов'язання може бути розкрита в примітках до фінансової звітності. Реалізація будь-якого умовного 
зобов'язання, яка не була в поточний момент визнана або розкрита у фінансовій звітності, може мати 
суттєвий вплив на фінансове становище Компанії. Застосування даних принципів облікової політики 
щодо судових справ, вимагає від керівництва Компанії оцінок різних фактичних і юридичних питань 
поза її контролем. Компанія переглядає невирішені судові справи, слідуючи подіям у судових розглядах 
на кожну дату балансу з тим, щоб оцінити потребу в резервах у своїй фінансовій звітності. Серед тих 
факторів, які беруться до уваги при прийнятті рішення про формування резерву - характер судового 
процесу, вимоги або оцінки, судовий порядок та потенційний рівень збитків в тій юрисдикції, в якій 
судовий процес, вимога або оцінка мають місце, перебіг процесу, (включаючи його Протягом після дати 
складання фінансової звітності, але до дати її випуску), думки юрисконсультів, досвід, набутий у зв'язку 
з подібними суперечками і будь-яке рішення керівництва Компанії щодо того, як воно має намір 
відреагувати на судовий процес, вимога або оцінку. 
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 такі коректування буде повідомлено, якщо вони стануть відомими і їх буде можливо 
оцінити. 
 
 
 
 
 



Аналітична інформація за окремими статтями Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту 
про рух грошових коштів, Звіту про власний капітал 

 станом на 31.12.2012 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. Всі основні засоби відображаються у фінансовій звітності за вартістю придбання за мінусом 
накопиченого зносу. 
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 31.12.2012 р. на балансі Компанії відображені наступні основні засоби вартістю: 
 

 

 
Транспортні 

засоби 
Меблі 

Офісне 
обладнання 

Всього 

Первісна вартість     

На 01 січня 2012 р. 745 3 51 799 

Введено - - - - 

Вибуло - - - - 

На 31 грудня 2012 745 3 51 799 

Амортизація     

На 01 січня 2012 р.  106 1 25 132 

Нраовано за рік 90 1 5 96 

На 31 грудня 2012 196 2 30 228 

Чиста вартість - - - - 

На 31 грудня 2012 549 1 21 571 

 
3. На балансі Компанії відображені Довгострокові фінансові інвестиції на загальну суму 36 009 
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.  

В період з дати придбання до 31.12.2012 р. вартість довгострокових фінансових інвестицій, які 
обліковані на балансі Компанії за методом участі в капіталі зменшена на 11 тис. грн. - долю 
Компанії в загальній сумі фінансового результату за період 2012 року і складає 2 189 тис. грн.
  - інші фінансові інвестиції, які складають: 
           1) прості векселі на суму 2 877 тис. грн.  

2) прості іменні акції українських емітентів на суму 30 943 тис. грн. 
  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.  
В 2012 було віднесено на збитки вартість акцій ВАТ «Кримелектромонтаж», які відображаються в 

балансі на рахунку «Довгострокових інвестицій» в сумі 973 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. 
 

  5.  Запаси згідно облікової політики підприємства відображаються за собівартістю. 
Запаси відносяться на витрати методом ФІФО (вартість перших за часом одержання запасів). В 2012 році 
на витрати віднесено запасів в сумі 30 тис. грн. На кінець звітного періоду залишок запасів складає 19 тис. 
грн. 
 
6. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 66 тис. грн. Вона складається з 
заборгованості по оплаті частини страхових платежів, строк яких ще не настав. Інша  дебіторська 
заборгованість складається з заборгованості: 
Назва заборгованості Сума, тис. грн. 
Заборгованість по розрахункам з регресних вимог 16 
Заборгованість по розрахункам по суборенді 10 
Заборгованість перестрахувальників в частині отримання частки 
страхового відшкодування 

28 

Інша дебіторська заборгованість 25 
 
Резерв сумнівних боргів 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 31.12.2012 року складають 6 029 тис. 
грн. і представлені, придбаними в кінці 2012 році, простими акціями українського емітента.   
Фінансові інвестиції обліковуються за вартістю придбання за неможливості визначення   
справедливої вартості, у зв’язку з відсутністю інформації про дані активи.     

В 2012 будо віднесено на збитки вартість акцій ВАТ Первомайський «Райагрохім» в сумі 998 
тис грн. в зв’язку з тим, що було скасовано реєстрацію випуску акцій Національною комісією з 
цінних паперів та фондового ринку.  

 
   8.  Грошові кошти включають в себе кошти на рахунках та депозити в банках в національній 
валюті, в касі Компанії і становлять на кінець звітного періоду 1247,0 тис. грн. Вони включають в 
себе: 
- грошові кошти на поточних рахунках в нац. валюті – 728 тис. грн.; 
- грошові кошти на депозитних рахунках в нац. валюті – 4 740 тис. грн.; 
- грошові кошти на поточних рахунках в іноземній валюті – 1 619 тис. грн.; 
- готівка в касі – 38 тис. грн. 
 
9. Статутний капітал товариства відображається за первісною вартістю. Статутний капітал був 
сформований у повному розмірі шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок 
підприємства. Сума сформованого статного капіталу ПрАТ «СК «Фенікс» станом на 31.12.2012 рік 
становить 27 300 тис.грн. 
 
10. Резервний капітал становить 52 138 тис. грн. і складається з: 
- резервного капіталу, який формується згідно законодавства – 1 557 тис. грн.; 
- фонду вільних резервів – 50 581 тис. грн. 
 
11.Нерозподілений збиток складає 21 358 тис. грн. 
 
 12. Компанія формує резерв забезпечення виплат персоналу, який на кінець звітного періоду становить 
31 тис. грн. 
 



 13. 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 
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. Сума страхових резервів на звітну дату становить 420 тис.грн. 
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 і становить на кінець року 471 тис. грн. 
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 неврегульованих страхових випадків; 
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. 
                                
             Величина страхових резервів та частка перестраховиків у страхових резервах відображаються за 
окремими статтями балансу товариства, як зобов’язання . І складають:  

- Страхові резерви – 420 тис. грн., в т. ч. 
• Резерв незароблених премій – 4 706 тис. грн. 
• Резерв заявлених, але неврегульованих страхових випадків – 557 тис. грн. 
- Частка перестраховика у страхових резервах – 745 тис. грн., в т. ч 
• Частка перестраховика резерв незароблених премій – 471 тис. грн. 
• Частка перестраховика у резервах заявлених, але неврегульованих страхових випадків – 274 

тис. грн. 



Станом на 31.12.2012 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. Для оцінки адекватності страхових зобов’язань був 
залучений фахівць з актуарної та фінансової математики. Він зробив висновок, що Компанія має 
адекватні страхові зобов’язання. 

14. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги складає 24 тис. грн. 
 
15. Поточні зобов’язання за розрахунками, зокрема: 
- з бюджетом складають 223 тис. грн., і представляють собою заборгованість податку на прибуток 
підприємств; 
- за виданими авансами – 12 тис. грн. 
 
16. 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.  

 
 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (зароблена страхова премія) за 2012 рік 
складає 7 069 тис. грн. 
 
      Компанія отримує інший дохід: від надання агентських послуг для інших страховиків, часток 
страхових відшкодувань, виплат компенсованих перестраховиками, сум, що повертаються із 
технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій, від розміщення тимчасово вільних 
грошових коштів ( відсотки від депозитів). 
 
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.  

   
17. 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, якщо виникає зменшення в майбутніх 
економічних вигодах, які пов'язані зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, і які можуть 
бути визначені.  
      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.  
Страхові виплати 
Компанія відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є укладений 
договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, визначеним договором страхування в 
якості страхуються, а також наявності документів, що підтверджують факт настання страхового 
випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, проведеного внутрішнього 
службового розслідування. 



Регреси 
Компанія виробляє виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в межах 
страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором 
страхування. При цьому, у разі наявності винної сторони в ДТП і виплати страхового відшкодування 
постраждалій стороні, відповідно до Цивільного кодексу України, страхова компанія має право 
зворотної вимоги (регресу) до винної сторони в розмірі виплаченого страхового відшкодування. 
Компанія оцінює ймовірність отримання суми регресу від винної сторони і з урахуванням цього 
відображає суми регресів у складі сум, які зменшують суму страхових виплат у даній фінансовій 
звітності. 
 
              За 2012 рік Компанія понесла такі витрати і доходи: 
 
Вид витрат, доходів Сума, тис. грн 
Інші операційні доходи: 
- дохід від операційної курсової різниці та продажу валюти 
- агентська винагорода 
- регреси  
- страхові виплати компенсовані перестраховиками 
- суми, що повертаються із технічних резервів, інших ніж РНП 
- доходи від депозитів 
- інші доходи 

1 878 
274 
17 
156 
103 
267 
1045 
16 

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 

903 
30 
419 
154 
96 
67 
12 
32 
15 
78 

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

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 

1 104 
238 
402 
311 
78 
75 

Інші доходи, представлені доходами від: 
- приведення «Довгострокові векселі одержані» до амортизаційної 
собівартості 

1 125 
1 125 
 

Інші витрати представлені витратами від: 
- списання занулюваних цінних паперів 

 
1 971 

 
   18.  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. 
 
   19. 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 
також аналіз впливу на ці зміни різних господарських операцій. 



Аналітична інформація щодо трансформаційних коригувань за окремими статтями Балансу 
станом на 01.01.2012 р. (31.12.2011 р.) 

1.   Коригування, пов'язані із здійсненням переоцінки основних засобів  
При переході на МСФЗ на 01.01.2012 р. була проведена перекласифікація ОЗ в частині 
малоцінних необоротних матеріальних активів 
Дт Основні засоби Кт МШП 3 
Дт Знос МШП       Кт Знос ОЗ    2 
 
2. Коригування зносу НМА.  
При переході на МСФЗ на 01.01.2012 р. був проведений перегляд терміну використання 
нематеріальних активів в частині ліцензій. Зроблений висновок, що оскільки ліцензії безстрокові, 
то амортизацію на них не нараховувати. Тому зайво нараховану амортизацію на ліцензії потрібно 
відкоригувати: 
 
Дт Знос НМА       Кт Прибуток нерозподілений  135 ти. грн. 
 

3. Коригування вартості фінансових інвестицій  
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Довгострокові фінансові інвестиції на 

загальну суму 36 966 тис. грн.,  які складаються з інших фінансових інвестицій. Зокрема 
 - прості іменні акції, які не  які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових 

котировок на суму 31 916 т. грн. 
      - простих векселів на суму 5 050 т. грн. 

 
У складі Інших фінансових інвестицій Компанією відображено вартість векселів 

українського емітента по собівартості придбання в розмірі 5 050 тис. грн. Відповідно МСФЗ дані 
фінансові інвестиції оцінюються за амортизаційною вартістю. 

 
Розрахунок амортизованої вартості векселів 

1) по векселю ЗАТ "БІТ"  серія АА №1396302 
 
Компанія прийняла рішення, що вона для розрахунку облікової ставки використовувати облікову ставку 
НБУ, яка складає 7,75% 

 

Рік Річна сума 
амортизації (ставка 
7,75%) 

Амортизована 
собівартість на 
кінець року 

2008   521 
2009 40 562 
2010 44 605 
2011 47 652 
2012 51 703 
2013 54 757 
2014 59 816 
2015 63 879 
2016 68 947 
2017 73 1021 
2018 79 1100 

* - на кінець 2008 р. амортизована собівартість визначається за допомогою табличного фактору 
(п=10, і=7,75%) = 0,4740.    Амортизована собівартість = 1 100*0,4740=521 
2) по всім іншим векселям  
Оскільки векселя, які видані ТОВ «ДарПак» мають однакову дату придбання і погашення, 
розрахунок буде таким: 
 



Рік Річна сума 
амортизації (ставка 
7,75%) 

Амортизована 
собівартість на 
кінець року 

2011   2018 
2012 156 2174 
2013 168 2342 
2014 182 2524 
2015 196 2720 
2016 211 2930 
2017 227 3158 
2018 245 3402 
2019 264 3666 
2020 284 3950 

* - на кінець 2011 р. амортизована собівартість визначається за допомогою табличного фактору 
(п=9, і=7,75%) = 0,51079.    Амортизована собівартість = 3 950*0,51079= 2 018 
 
Таким   чином,   на   01.01.2012   р.   амортизована   собівартість   складає  2 670 тис.   грн., 
трансформаційні проводки мають вигляд: 

Дт Прибуток нерозподілений  Кт Довгострокові фінансові інвестиції  2 380 тис. грн. 
 

Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Поточні фінансові інвестиції на 
загальну суму 1 233 тис. грн.,  які складаються:  

- прості іменні акції, які не  які не обертаються на організованому ринку, і не мають ринкових 
котировок на суму 998 т. грн. 
      - простих векселів на суму 235 т. грн. 

Дані векселі  не відповідають критерію визнання активів та підлягають списанню у сумі 235 т. 
грн. 

Таким чином трансформаційні проводки мають вигляд: 

Дт Прибуток нерозподілений  Кт Поточні фінансові інвестиції  235 тис. грн. 

4. Коригування суми довгострокової дебіторської заборгованості 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Довгострокова дебіторська 

заборгованість в розмірі 33 682 тис. грн., яка складається із заборгованості за довгостроковими 
векселями одержаними. Строк погашення векселів 2025 рік. Дата отримання векселів 2010 рік. 

Згідно МСФЗ на кінець кожного звітного періоду довгострокова дебіторська заборгованість 
відображається за амортизованою собівартістю. 

Розрахунок амортизованої собівартості заборгованості, наданої на 5 років. 
 

Рік Річна сума 
амортизації (ставка 
7,75%) 

Амортизована 
собівартість на кінець 
року 

2010   10994 
2011 852 11846 
2012 918 12764 
2013 989 13753 
2014 1066 14819 
2015 1148 15967 
2016 1237 17205 



2017 1333 18538 
2018 1437 19975 
2019 1548 21523 
2020 1668 23191 
2021 1797 24988 
2022 1937 26924 
2023 2087 29011 
2024 2248 31259 
2025 2423 33682 

 * - на кінець 2010 р. амортизована собівартість визначається за допомогою табличного фактору 
(п=15, і=7,75%) = 0,32639.    Амортизована собівартість = 33682*0,32639= 10994 

Таким   чином,   на   01.01.2012   р.   амортизована   собівартість   складає  11 846  тис.   
грн., трансформаційна проводка має вигляд: 

Дт Прибуток нерозподілений Кт Довгострокова дебіторська заборгованість 21 836 тис. грн. 

 5. Списання заборгованості, яка не визнається активом за МСФЗ. 
 Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Інша поточна дебіторська 

заборгованість, у складі якої обліковано заборгованість, яка має всі ознаки безнадійності 
(закінчення терміну позивної давності, відсутність зв'язків з дебіторам та важелів впливу) на суму 
1 840 тис. грн. Компанія визнає таку заборгованість, як таку що не відповідає критерію визнання 
активу за МСФЗ в сумі 1 840 тис.грн., трансформаційна проводка має вигляд: 

Дт Прибуток нерозподілений Кт Інша поточна дебіторська 1 840 тис. грн. 

6. Перекласифікація статей Власного капіталу 
Станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії відображені Дооцінка активів, яких не можливо 
ідентифікувати, тому її зарахували до Нерозподіленого прибутку в сумі 27 тис. грн. 
 
Дт Інший додатковий капітал Кт Прибуток нерозподілений 27 тис. грн. 
 
7. Нарахування резерву відпусток  
Резерв відпусток станом на 01.01.2012 р. на балансі Компанії не відображений. За даними 
розрахунку розмір резерву становить 26 тис. грн. 
Необхідно нарахувати забезпечення в сумі резерву відпусток: 

Дт Прибуток нерозподілений   Кт Забезпечення резерву відпусток 26 
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                                           Журнал реєстрації  коригувань статей балансу 

на дату переходу на МСФЗ 01.01.2012 р. 
 

№п/п Зміст коригування Дебет Кредит Сума, тис. грн. 

1 Перекласифікація Основних засобів Основні засоби Малоцінні необоротні 
матеріальні активи 

3 

 Перекласифікація Зносу Знос Малоцінних 

необоротни 
матеріальних активів 

Знос основних засобів 2 

2 Коригування зносу НМА Знос НМА Нерозподілений 
прибуток 

135 

3 Списання Поточних фінансових інвестицій за рахунок нерозподіленого прибутку 

в зв’язку з невизнанням активу за МСФЗ 

Нерозподілений 
прибуток 

Поточні фінансові 
інвестиції 

235 

4 Відображення приведення Довгострокових фінансових інвестицій до значення 
амортизованої собівартості 

Нерозподілений 
прибуток 

Довгострокові фінансові 
інвестиції 

2 670 

5 Відображення приведення Довгострокової дебіторської заборгованості до 

значення амортизованої собівартості 

Нерозподілений 

прибуток 

Довгострокова 

дебіторська 
заборгованість 

21 836 

6 Списання безнадійної Іншої поточної дебіторської заборгованості Нерозподілений 
прибуток 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

1 840 

7 Перекласифікація статей Власного капіталу Інший додатковий 

капітал 

Нерозподілений прибуток 27 

8 Відображення забезпечення в сумі резерву відпусток Нерозподілений 

прибуток 

Забезпечення 26 
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