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Примітки до фінансової інформації  за МСФЗ 

Приватного Акціонерного Компанія "Страхова Компанія"Фенікс" 

за 2020 рік. 

 

1.Вступ 

Дана фінансова інформація за 2020 фінансовий рік підготовлена у відповідності з Міжнародними 

стандартами фінансової звітності (МСФЗ). 

Приватне акціонерне Компанія «Страхова Компанія «Фенікс» було засноване у  2001 році, як закрите 

акціонерне Компанія «Страхова Компанія «Фенікс».  

Приватне акціонерне Компанія «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 обов’язкового 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 

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 

 

Основна діяльність. Основний вид діяльності Компанії  є проведення недержавного страхування, 

перестрахування, здійснення фінансової діяльності на території України у встановлених законодавством України 

межах та  одержаних ліцензій.  

 
ПрАТ «СК  «Фенікс»  в 2020 році змінила своє місцезнаходження. До серпня 2020 р. Компанія провадила свою 

діяльність за адресою: м. Київ, пр.-т. Глушкова, 1, а 08.08.2020 р. на підставі договору купівлі-продажу нежитлових 

приміщень б/н придбала для ведення господарської (страхової) діяльності нежиле приміщення, розташоване в м. 

Києві по проспекту Науки № 30. В зв'язку з чим, змінила своє місцезнаходження. 

 

Юридична адреса: пр-т. Науки, 30, м. Київ, 03028,  Україна. 

Фактична адреса Компанії: пр-т. Науки, 30, м. Київ, 03028,  Україна. 

Веб-сайт компанії: www.skfenix.net.ua 

 

Компанiя є членом Асоціації «Страховий бізнес». 

http://www.skfenix.net.ua/
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Валюта подання звітності.Дану фінансову інформацію  подано в українських гривнях, якщо не вказано інше. 

 2. Економічне середовище, у котрому Компанія проводить свою діяльність 

 

Діяльність Компанії протягом 2020 року здійснювалась за надзвичайно складних політичних та 

макроекономічних умов. Економічне середовище характеризувалося негативними діловими очікуваннями, 

девальвацією національної грошової одиниці, скороченням експорту, зменшенням надходжень прямих іноземних 

інвестицій, великими витратами на обслуговування державного боргу, подальшим звуженням внутрішнього та 

інвестиційного попиту, скороченням державного фінансування, звуженням кредитної активності тощо. Протягом 

усього року спостерігалося зростання інфляційного тиску на економіку, що супроводжувалося падінням реальних 

доходів населення. 

Економічну активність в країні упродовж року стримувала несприятлива кон’юнктура на зовнішніх 

ринках. Темпи зростання світової економіки були нестійкими, що зумовлювалось різноспрямованим 

відновленням економік розвинутих країн. 

З урахуванням зазначеного Компінія проводила виважену політику управління активами і пасивами з 

метою забезпечення вирішення стратегічних та тактичних цілей і завдань, забезпечення стабільної та 

високоефективної роботи, оптимізації фінансових та мінімізації не фінансових ризиків. 

Наразі, макроекономічні ризики для фінансової стабільності зменшуються, Національний Банк України 

та незалежні експерти очікують економічного зростання та деякого повільного економічного підйому у 2021 році, 

однак, у той самий час, українська економіка все ще дуже уразлива до потенційних внутрішніх та зовнішніх 

факторів, а результати та наслідки політичної та економічної ситуації досі важко прогнозувати, і вони можуть 

мати подальший несприятливий вплив на українську економіку. 

У 2020 році одним з головних чинників впливу на економічні процеси виявився фактор розповсюдження 

пандемії COVID-19. У відповідь на пандемію COVID-19 відбулись суттєві зміни у життєдіяльності багатьох 

держав світу, у тому числі і в України. Так, було запроваджено надзвичайний стан в цілому в країнах або в окремих 

регіонах чи сферах; майже у всіх країнах запроваджено санітарно-епідеміологічні заходи (карантинні зони, 

перевірка температури, скасування масових заходів, закриття навчальних та культурно-розважальних закладів); 

встановлено обмеження виїзду/в’їзду до країн та пересування всередині країн; посилено роль державного 

управління в надзвичайних умовах; встановлені обмеження трудової діяльності; введені нові дистанційні форми 

праці та освіти. Такі безпрецедентні кроки спричинили уповільнення економічного розвитку у країнах світу, Не 

стала виключенням і Україна, де за підсумками І кварталу сезонноскориговане падіння ВВП до попереднього 

кварталу склало 0,7%, а падіння квартал до відповідного кварталу  – 1,3%. Але найбільших втрат вітчизняна 

економіка зазнала у ІІ кварталі. За попередніми оцінками Мінекономіки падіння ВВП до ІІ кварталу 2019  року 

склало 11% (при прогнозованих 14%). 

Світова пандемія коронавірусної хвороби (COVID-19) та запровадження Кабінетом Міністрів України 

карантинних та обмежувальних заходів, спрямованих на протидію її подальшому поширенню в Україні, зумовили 

виникнення додаткових ризиків діяльності Товариства, що мають враховуватися в фінансової звітності: 

• оцінка ризиків, пов’язаних із пандемією COVID-19 та запровадженням карантинних та обмежувальних 

заходів, а також необхідність перегляду раніше оцінених ризиків; 

врахування при розкритті питання щодо припущення про безперервну діяльність Товариства зростаючу 

невизначеність пов’язану із зміною економічної ситуації та песимістичними прогнозами розвитку світової та 

національної економіки. 

Хоча управлінський персонал вважає, що він вживає належні заходи на підтримку стабільності діяльності 

Компанія, необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність ситуації у діловому середовищі може 

спричинити негативний вплив на результати діяльності та фінансовий стан Компанія, характер та наслідки якого 

на поточний момент визначити неможливо. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для 

забезпечення стабільної діяльності ПрАТ «СК «Фенікс» за даних умов.  

Майбутній економічний розвиток України, в тому числі у сфері інвестицій залежить від зовнішніх 

факторів та заходів внутрішнього характеру, що будуть вжиті Урядом для підтримки зростання економічних 

показників, та внесення змін до податкової та іншої нормативної бази. 

Керівництво компанії вважає, що Товариство вживає всі необхідні заходи для підтримки та стабільного 

розвитку діяльності Товариства в сучасних умовах, які склалися в економіці України. 

Фінансова звітність не включає коригувань у зв'язку з впливом подій, що відбулися в Україні. Майбутні 

умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського персоналу. 

 

3.Плани щодо безперервної діяльності.  

 

Фінансова звітність Компанії 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 Компанія не могло продовжити 

подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

ПрАТ СК «Фенікс» є організацією, здатною продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому 

майбутньому. Компанія та акціонери мають намір і в подальшому розвивати господарську діяльність компанії. На 
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думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Компанії продовжувати свою діяльність на 

безперервній основі є адекватним, враховуючи належний рівень достатності її капіталу та наміри акціонерів 

продовжувати надавати необхідну підтримку. 

Разом з тим, на дату затвердження звітності, ПрАТ «СК «Фенікс» функціонує в нестабільному 

середовищі, пов’язаної зі світовою економічною кризою та політичною нестабільністю в Україні. В цей час не 

існує чіткого уявлення того, які заходи буде вживати уряд України для подолання кризи. Тому неможливо 

достовірно визначити ефект впливу поточної економічної ситуації на ліквідність і дохід Компанії, стабільність 

операцій із споживачами та постачальниками. 

 

4. Рішення про затвердження фінансової звітності 

 

Фінансова звітність затверджена до випуску керівником Компанії 26 лютого 2021 р. Ні учасники 

Компанія, ні інші особи не будуть мати права вносити зміни до цієї фінансової звітності після її затвердження 

до випуску. 

 

5. Звітний період фінансової звітності 

 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період 

з 01 січня по 31 грудня 2020 року. 

 

6.Основи оцінки, застосована при складанні фінансової звітності 

 

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

амортизаційної собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти». Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових 

інструментів, дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю».  

Такі методи оцінки включають використання справедливої вартості як ціни, яка була б тримана за 

продаж активу, або сплачена за передачу зобов'язання у звичайній операції між учасниками ринку на дату 

оцінки. Зокрема, використання біржових котирувань або даних про поточну ринкову вартість іншого 

аналогічного за характером інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків, залучення спеціалістів з 

оцінки або інші моделі визначення справедливої вартості.  

Передбачувана справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань визначається з використанням 

наявної інформації про ринок і відповідних методів оцінки.  

 

7. Інформація про зміни в облікових політиках 

 

Компанія обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших події 

або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші 

політики можуть бути доречними. 

Концептуальною основою фінансової звітності ПрАТ «СК «Фенікс» за 2020 р. 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 

01 січня 2019 року, що офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена ПрАТ «СК «Фенікс» фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 року, дотримання 

яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та 

зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності ПрАТ «СК «Фенікс» керувалася також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

Принципи облікової політики, застосовані при складанні цієї фінансової звітності, відповідають тим, що 

застосовувалися ПрАТ «СК «Фенікс» у річній фінансовій звітності за рік, що закінчився, 31 грудня 2020 р. 

Нові чи змінені стандарти та тлумачення, подані далі, не мали впливу на скорочену проміжну фінансову 

звітність ПрАТ «СК «Фенікс». 

 

Нові та переглянуті стандарти та тлумачення 

Наступні нові стандарти, зміни до стандартів набули чинності та стали обов’язковими до застосування з 

1 січня 2020 року, але не мали суттєвого впливу на діяльність Товариства: 

- Поправки до МСБО 1 та  МСФО 8  (визначення суттєвості); 

- Поправки до МСФЗ 3 (визначення бізнесу); 

- Поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7 (реформа базової ставки відсотка); 

- Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності; 

- Поправки до Посилань на Концептуальну основу у МСФЗ. 
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Нові або переглянуті стандарти, які були випущені, але ще не набрали чинності 

Нові стандарти та зміни до стандартів, які ще не набрали чинності станом на 31 грудня 2020року: 

- МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти»; 

- Зміни до МСБО 1 (класифікація зобов’язань на поточні та непоточні). 

МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» новий стандарт фінансової звітності для договорів страхування, 

який розглядає питання визнання i оцінки, подання та розкриття інформації. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 17 

необхідно застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає проведення переоцінки в кожному звітному 

періоді. Договори оцінюються з використанням таких елементів, як: дисконтовані грошові потоки, зважені з 

урахуванням ймовірності; коригування на очевидний ризик та сервісна маржа за договором, яка представляє 

собою рівномірно визнаний в обліку незароблений прибуток за договором. Стандарт дозволяє вибирати між 

визнанням змін в ставках дисконтування в звіті про прибутки і збитки або безпосередньо у складі іншого 

сукупного доходу. Дозволяється використання спрощеного методу розподілу премії для зобов'язання за 

покриттям короткострокових договорів, що залишилося, які часто оформляють страхові організації, що не 

займаються страхуванням життя. Товариство не входить в сферу дії МСФЗ (IFRS) 17 та даний стандарт не буде 

мати вплив на діяльність Товариства. 

 Очікується, що зміни до МСБО 1 не будуть мати суттєвого впливу на звітність Товариства. 

 

 

8. Стислий виклад принципів облікової політики 

Основа підготовки.  

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до положень Закону України "Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р №996-XIV, Порядку подання фінансової звітності, 

затвердженому Постановою Кабінету Міністрів № 419 від 28 лютого 2000 року зі змінами та доповненнями, 

Листа Національного Банку України, Міністерства Фінансів України, Державної служби статистики Україна 

від 07.12.2011 р №12-208/1757-14830, №31-08410-06-5/30523, №04/4-07/702 "Про застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності" на базі Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі - МСФЗ) на 

основі правил обліку за початковою вартістю, з урахуванням змін, внесених у ході початкового визнання 

фінансових інструментів на основі справедливої вартості, та переоцінки  фінансових активів, доступних для 

продажу, й фінансових інструментів, класифікованих за справедливою вартістю у складі прибутків або 

збитків. Основні принципи облікової політики, які були використані при підготовці ц ієї фінансової звітності, 

викладені нижче. Такі принципи узгоджено застосовуються до всіх звітних періодів, якщо не вказано інше  

Фінансові інструменти-основні терміни оцінки.  

Компанія 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).   

Компанія 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.  

Компанія 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. 

Компанія 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 Компанія 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.  
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Компанія визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який 

обліковується за амортизованою вартістю. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 

розділах облікової політики. 

Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Грошові кошти складаються з готівки в касі та коштів на поточних рахунках у банках.  

Еквіваленти грошових коштів – це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно конвертуються 

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

зазвичай як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення, наприклад, протягом не 

більше ніж три місяці з дати придбання. 

Грошові кошти та їх еквіваленти можуть утримуватися, а операції з ними проводитися в національній 

валюті та в іноземній валюті. 

Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта, яка визначена в п.1 цих Приміток. 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами.  

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

вартості. 

Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, здійснюється за 

амортизованою собівартістю. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 

функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ).  

У разі обмеження права використання коштів на поточних рахунках в у банках (наприклад, у випадку 

призначення НБУ в банківській установі тимчасової адміністрації) ці активи можуть бути класифіковані у 

складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 

відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 

відображається у складі збитків звітного періоду. 

 

Фінансові інвестиції 

В результаті застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» Товариство класифікує цінні папери за такими 

категоріями:  

• Вкладення в цінні папери призначені для торгівлі, які оцінюються за справедливою вартістю через прибуток 

і збиток;  

• Цінні папери з фіксованими строками погашення за умови, що керівництво має намір і можливість 

утримувати ці цінні папери до погашення, класифікуються як утримувані до погашення; 

 • Цінні папери при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть бути реалізовані для 

підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки процента, валютного курсу або цін на ринку цінних паперів, 

класифікуються, як в наявності для продажу.  

Віднесення фінансових інвестицій до певної категорії відбувається в момент здійснення інвестиції та під час 

регулярного перегляду відповідності інвестицій поставленим цілям. Фінансові інвестиції, які оцінюються за 

справедливою вартістю через прибуток або збиток, приймаються до обліку за вартістю придбання. Витрати на 

виплату винагороди та комісійних, що сплачуються Товариством брокерам і агентам не збільшують вартість 

фінансової інвестиції. Придбання цінних паперів, що класифіковані як призначені для торгівлі, за якими існує 

активний ринок, і ринкова вартість яких може бути достовірно визначена, на дату складання звітності 

враховуються за ринковою вартістю.  

Цінні папери призначені для торгівлі, вартість яких неможливо визначити достовірно, обліковуються за 

собівартістю, оскільки по них не існує ринкових котирувань на активному ринку. Цінні папери до погашення 

первинно оцінюються і відображують у бухгалтерському обліку за собівартістю (у розрізі таких складових: 

номінальна вартість, дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату придбання). Комісійні витрати та 

інші витрати, пов'язані з придбанням боргових цінних паперів, збільшують суму премії (дисконту) на дату їх 

придбання.  

На дату балансу боргові цінні папери до погашення відображують за амортизованою собівартістю із 

застосуванням методу ефективної ставки процента.  

До цінних паперів, що класифікуються як наявні для продажу, відносяться акції, інші цінні папери з 

нефіксованим прибутком та боргові цінні папери.  

На дату балансу цінні папери наявні для продажу відображаються:  

• за справедливою вартістю; 

 • за собівартістю з урахуванням часткового списання внаслідок зменшення корисності - акції та інші цінні 

папери з нефіксованим прибутком, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо.  

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.  

Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні Товариства обліковуються згідно МСБО 28 «Інвестиції в 

асоційовані підприємства». До інвестицій в асоційовані та дочірні Товариства належать акції та інші цінні папери 



 
 
 

 
6 

(корпоративні права) з нефіксованим прибутком емітентів, які відповідають визначенням асоційованої або 

дочірньої Товаристві, за винятком таких цінних паперів, що придбані та утримуються виключно для продажу. 

Інвестиції в асоційовані та дочірні Товариства первинно оцінюються і відображаються у бухгалтерському обліку 

за собівартістю. Витрати на операції, пов'язані з придбанням інвестиції, збільшують суму такої інвестиції на дату 

її придбання. Інвестиції в асоційовані Товариства обліковуються за методом участі в капіталі, згідно з яким 

балансова вартість інвестицій відповідно збільшується або зменшується на суму частки інвестора в чистому 

прибутку (збитку) та в сумі зміни загальної величини власного капіталу об'єкта інвестування за звітний період. 

 

 

Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованістьобліковується за принципом нарахування  і відображається за вирахуванням 

резерву сумнівних боргів. 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, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході 

погашення зазначених сум, Компанія створює резерв на знеціненняпо кожному боржнику.  

Для відображення заборгованості за чистою вартістю проводиться аналіз заборгованості за строками її 

виникнення. Резерв сумнівних боргів нараховується методом застосування коефіцієнту сумнівності залежно від 

терміну непогашення заборгованості: до 90 днів – 0 від 91 до 365 днів – 0,2 від 366 до 730 днів - 0,5 від 731 до 1065 

днів - 1 Сумнівна заборгованість не вважається фінансовим активом. Рівень суттєвості, прийнятий обліковою 

політикою Компанія, для визначення необхідності переоцінювання вартості дебіторської заборгованості – 10% від 

загальної вартості активів на попередню звітню дату.  

 

Дебіторська заборгованість по страхуванню  

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по страхуванню оцінюється за первісною вартістю. В 

подальшому дебіторська заборгованість визнається за вирахуванням резерву сумнівних боргів . Безнадійною 

заборгованістю вважається заборгованість за договорами, по якім минув строк позивної давнини або термін дії 

яких закінчився. Безнадійна заборгованість списується з балансу за рахунок створеного резерву сумнівних боргів, 

а в сумі перевищення - на витрати поточного періоду. В фінансовій звітності до складу дебіторської заборгованості 

по страхуванню відноситься дебіторська заборгованість за договорами страхування та перестрахування.  

 

Дебіторська заборгованість співробітників за позичками  

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по позикам співробітникам оцінюється та визнається 

за первісною вартістю. Дисконтування заборгованості працівників по позикам не проводиться.  

 

Дебіторська заборгованість та товари, роботи , послуги та інша дебіторська заборгованість  

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги оцінюється за 

первісною вартістю. В балансі дебіторська заборгованість за роботи, товари та послуги визнається за первісною 

вартістю. Дебіторська заборгованість, яка не пов'язана зі страховою діяльністю, розрахунки з бюджетом по 

податках та зборах, заборговансть з одержаних доходів та виданим авансам та інша оцінюється та визнається за 

первісною вартістю. 

Зобов'язання 

 

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Компанія 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 Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 

протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 

Керівництво Компанія 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 Компанія оцінює за сумою 

первісного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим.  
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Згортання фінансових активів та зобов'язань 

Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанія має юридичне право здійснювати залік 

визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання 

одночасно 

Основні засоби 

Облік основних засобів здійснюється у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби» 

Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання, що включає витрати на 

транспортування, та інші безпосередньо пов'язані витрати.  

Основним засобом визнається актив, який утримується для надання послуг, для здавання в оренду або для 

адміністративних цілей, якщо очікуваний термін його корисного використання (експлуатації) яких більше одного 

року та вартість яких більше 6тис. грн, а з квітня 2020 р. більше 20 тис. грн. 

Основні засоби групи «Будівлі» після первісного визнання за собівартістю обліковуються за справедливої 

вартості за переоціненою сумою, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь яка подальша 

накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення корисності. 

Обладнання та інші основні засоби обліковуються за історичною 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, сторгується, 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 прямолінійним методом для 

розподілу їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за такими нормами: 

 

Амортизація основних засобів ґрунтується на таких строках корисного використання:  

 

Група Строки експлуатації,         

років 

Будівлі 20 років 

Машини та обладнання 5 років 

Транспортні засоби 5 років 

Інші основні засоби 5 років 

  

Ліквідаційна вартість активу - це розрахункова сума, яку Компанія б отримала в даний час від вибуття 

активу, за вирахуванням витрат на реалізацію, якби актив вже був у тому віці та в тому стані, які очікуються в 

кінці терміну його експлуатації. Ліквідаційна вартість і терміни експлуатації активів переглядаються та, за 

необхідності, коригуються на кінець кожного звітного періоду. 

 

Нематеріальні активи  

 

Нематеріальні активи Компанії включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення та 

ліцензії компанії. Нематеріальні активи обліковуються за їхньою вартістю придбання. Витрати на придбання 

нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за прямолінійним 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. 
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Облікові політики щодо оренди 

Орендар у момент укладення договору повинен визнати право користування активом і відповідне 

зобов'язання у звіті про фінансовий стан у сумі дисконтованих майбутніх платежів за договором оренди. Право 

користування активом також може містити в собі будь-які витрати, безпосередньо пов'язані з укладенням оренди. 

Орендар може вирішити не застосовувати вимоги параграфів 22–49 МСФЗ 16 (визнання орендних активів 

та зобов’язань) до: 

a)    короткострокової оренди;  

б) оренди, за якою орендований актив є малоцінним. 

В такому випадку орендар визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати за прямолінійним 

абоіншим доречним системним методомпротягом строку оренди.  

Вибір короткострокової оренди здійснюється за класом орендованого активу, з яким пов’язане право на 

використання. Вибір оренди, для якої орендований актив є малоцінним, може бути здійснений для кожного 

окремого випадку оренди. Орендар оцінює вартість орендованого активу на основі вартості активу, коли він є 

новим, незалежно від віку активу, що орендується. 

Вибір короткострокової оренди здійснюється за класом орендованого активу, з яким пов'язано право на 

використання. Вибір оренди, для якої орендований актив є малоцінним, може здійснюватися для кожного 

окремого випадку оренди. Орендар оцінює вартість орендованого активу на основі вартості активу, коли він є 

новим, незалежно від віку активу, що орендується. 

Якщо договір оренди укладено на 12 місяців, а його умови не передбачають автоматичне продовження на 

той самий термін, то підприємство не застосовує МСФЗ 16.  

Орендні платежі з оренди відображаються в звіті про фінансові результати на пропорційно-тимчасовій 

основі протягом відповідного періоду оренди згідно актів. 

У разі надання в оренду майна Компанії, суми, що підлягають отриманню від орендаря, відображаються як 

інший операційний дохід у сумі нарахованих поточних платежів. 

 

Податки на прибуток 

Податки на прибуток відображені у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке вступило в дію 

або має бути введено в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний 

податок 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. 

 

Резерви за зобов'язаннями та платежами 

Резерви за зобов'язаннями та платежами - це не фінансові зобов'язання, сума й термін яких не визначені. 

Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що виникло 

внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться відтік ресурсів, 

які передбачають економічні вигоди, а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. 

 

Забезпечення 

Забезпечення визнаються, коли Компанія 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. 



 
 
 

 
9 

Компанія також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. 

Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Компанія. 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 

Компанія визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування 

будь-якої вже сплаченої суми. Компанія 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, Компанія 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.  

 

Акціонерний капітал 

Простіакції класифікуютьсяяккапітал. Витрати, безпосередньо пов'язаніз емісієюновихакцій, 

відображаютьсявкапіталіякзменшення суминадходжень(за вирахуванням податків). Перевищення справедливої 

вартостіотриманої винагородинадномінальною вартістю випущенихакційобліковується у складіемісійного 

доходувкапіталі. 

 

Визнання доходів і витрат 

Відсоткові доходи та витрати враховуються для всіх боргових інструментів за принципом нарахування із 

застосуванням методу ефективної ставки відсотка. Цей метод включає до складу  відсоткових доходів і витрат та 

розподіляє на весь період дії усі комісії, які сплачуються або одержуються учасниками контракту, які є 

невід'ємною частиною фінансового інструменту, витрати на проведення операції, а також усі інші премії та 

дисконти. 

Комісії, які є невід'ємною частиною  фінансового інструменту, включають платежі за надання, одержання 

або які виплачуються компанією при створенні або придбанні фінансового активу, або випуску 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 

відсотковий 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, згідно з якими одна сторона (страховик) приймає значний страховий 

ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового 

поліса, якщо визначена не певна майбутня поді (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового 

поліса. 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. 
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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 

договорами страхування. 

 

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 за 

методом 1/4. 

 

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 резерви 

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 

Компанією в ході розслідування страхових випадків після закінчення звітного періоду. Резерв збитків понесених, 

але ще не заявлених визначається Компанією актуарно 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 Компанія проводить тести адекватності зобов'язань для 

перевірки адекватності договірних зобов'язань за вирахуванням відповідних неамортизованих 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 

неамортизовані 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 Компанія передає ризики в перестрахування. Політика Компанії передбачає 

перестрахування всіх значних ризиків. Сума ліміту залежить від виду страхового продукту. Договори, які 

Компанія укладає з перестраховиками, згідно з якими вона має право на відшкодування збитків по одному або 

більше договорів, виданих Компанією 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 Компанію від її зобов'язань перед 

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

компаній по виплачених відшкодуваннях, включаючи відповідні витрати на врегулювання. Кредиторська 

заборгованість по перестрахуванню являє собою зобов'язання Компанії передати перестраховикам премії з 

перестрахування. 

Компанія регулярно оцінює свої активи перестрахування на предмет знецінення. Якщо існує об'єктивне 

свідчення того, що актив перестрахування знецінено, Компанія зменшує балансову вартість цього активу до його 
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вартості відшкодування і визнає у звіті про сукупні доходи відповідний збиток від знецінення. Компанія збирає 

об'єктивні свідчення знецінення активу перестрахування з використанням тих же методів, які вона застосовує до 

фінансових активів, враховуються за амортизованою вартістю. Збиток від знецінення також розраховується на 

підставі аналогічного методу, який застосовується до цих фінансових активів. 

 

Опис страхових продуктів 

 

ДіяльністьКомпаніїпредставлена наступними основнимивидамистраховихпродуктів: 

• Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ. Вогневе страхування — 

найпоширеніший вид майнового страхування. Воно захищає підприємство від втрат унаслідок 

пошкодження або знищення майна через непередбачувані випадки (пожежа, вибух та ін.), що призводять 

до його спалаху. 

• Страхування майна. Це вид страхування, який покриває ризики знищення або нанесення шкоди майну, 

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

✓ Нерухоме майно, таке як: споруда, квартира, окрема кімната в будинку/квартирі, земельна ділянка, котрі 

належить страхувальнику на правах власності, у тому числі придбані у кредит, є предметом іпотеки, а 

також передані страхувальником в іпотеку для забезпечення виконання зобов’язання іншої особи-

боржника або ж отримані страхувальником за договором оренди або знаходяться у тимчасовому 

користуванні чи розпорядженні на інших законних підставах; зовнішє і внутрішнє оздоблення; інженерні 

комунікації і обладнання. 

✓ Рухоме майно, таке як: меблі, електронна та побутова техніка, особисті речі, інше майно, що належить 

страхувальнику на правах власності, членам його сім’ї і особам, які мешкають разом із страхувальником 

та ведуть спільне господарство, в том числі придбане у кредит або розстрочку і є предметом застави, або 

рухоме майно, що використовується або яким страхувальник розпоряджається на законних підставах. 

✓ Інше майно, таке як:готівка, ювелірні вироби, дорогоцінні та напівдорогоцінні каміння без оправи і в 

оправі, твори мистецтва, документи, антикваріат, колекції, об’єкти незавершеного будівництва, в деяких 

випадках – транспортні засоби і інше за узгодженням сторін (страховика і страхувальника) на визначених 

умовах із урахуванням відповідних особливостей. 

• Страхування наземного транспорту (крім залізничного). Вид  страхування, за яким предметом 

договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням 

і розпорядженням наземним транспортним засобом, у тому числі причепом до нього, та всіма видами 

транспортних засобів спеціального призначення. Питання підвищення надійності, міцності, захищеності 

тощо постійно спонукають конструкторів та інженерів до створення дедалі надійніших транспортних 

засобів, адже природні сили, стихійні лиха, дорожньо-транспортні пригоди та протиправні дії завдають 

чималої шкоди власникам транспортних засобів, тому страхування засобів наземного транспорту 

користується найбільшим попитом порівняно зі страхуванням інших видів транспорту. 

• Страхування вантажів та багажу . Здійснення вантажоперевезень часто пов’язане з високим ризиком 

і можливими матеріальними втратами. Нерідко вантажі зникають, псуються чи їх розкрадають. Крім того, 

вантаж може пошкодитись в результаті аварії або стихійного лиха. Страхування вантажів допоможе 

власнику вантажу чи перевізнику не тільки позбутися хвилювання за вантаж, але бути впевненим, 

що в будь-якому випадку він не втратить хоча б його вартості.Предмет договору страхування – майнові 

інтереси, що не суперечать законодавству України і пов’язані з володінням, користуванням і 

розпорядженням вантажем, який перевозяться будь-яким видом транспорту (авіаційним, автомобільним, 

залізничним, морським або кількома видами транспорту) по території України та за її межами. Вантаж 

можна застрахувати на таких умовах: - «з відповідальністю за всі ризики»;  - «з відповідальністю за 

часткову аварію»;  - «без відповідальності за збитки, окрім випадків катастрофи». 

• Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) включає в себе оплатувартості  медичної 

допомоги, яка була надана застрахованій особі закладами охорони здоров'я,  до яких вона звернулась під 

час дії договору;  відшкодування понесених  застрахованою  особою  документально підтверджених 

витрат на отримання медичної допомоги. 

• Страхування фінансових ризиків. Страхування фінансових ризиків включає в себе  компенсацію 

збитків, що виникли в результаті невиконання контрагентами фінансових або майнових зобов'язань за 

укладеними договорами (контрактами). 

• Страхування від нещасних випадків. Договори індивідуального страхування передбачають страховий 

захист клієнтів Компанії від ризику смерті, інвалідності та травматичних тілесних ушкоджень у результаті 
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нещасних випадків. Як правило, термін дії цих страхових полісів становить від 2 місяців до двох років 

відповідальності перед третіми особами . 

• Страхування від нещасних випадків на транспорті. За програмою обов’ язкового страхування від 

нещасних випадків на транспорті страхується життя та здоров’я водія та пасажирів транспортного засобу. 

Страховим випадком є тимчасова або постійна втрата працездатності застрахованою особою (водій або 

пасажир транспортного засобу), в результаті ДТП. Страхування водіїв та пасажирів здійснюється за 

системою посадкових місць або за паушальною системою. Обрана система страхування встановлює 

порядок визначення страхових сум по Договору страхування. 

• Страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок негативних 

наслідків під час перевезення небезпечних вантажів.  

Обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 

негативних наслідків під час перевезення небезпечних вантажів є будь-яка подія, яка відбулася під час 

перевезення небезпечних вантажів і внаслідок якої було завдано шкоди життю, здоров’ю фізичних осіб, 

майну фізичних та юридичних осіб, навколишньому природному середовищу, і виникла цивільно-правова 

відповідальність страхувальника щодо відшкодування такої шкоди. 

Суб’єктами страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів є страхувальники, 

страховики та треті особи, яким заподіяна шкода під час перевезення небезпечних вантажів. 

Об’єктом  обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів під 

час перевезення небезпечного вантажу від місця його виготовлення до місця призначення, підготовки 

вантажу, тари, транспортних засобів і екіпажа, прийняття вантажу, здійснення вантажних операцій і 

короткостроковим збереженням вантажу на усіх етапах перевезення і закінчується після завершення 

процесу перевезення   є майнові інтереси, що не суперечать законодавству, пов’язані з відшкодуванням 

страхувальником заподіяної шкоди життю, здоров’ю фізичних та юридичних осіб, навколишньому 

природному середовищу, майну фізичних та юридичних осіб під час перевезення небезпечних вантажів у 

порядку, визначеному законодавством. 

 

Взаємозаліки 

 Взаємозалік фінансових активів та зобов'язань з подальшим включенням до балансу лише їхньої чистої суми 

може здійснюватися лише в разі, якщо є юридично встановлене право взаємозаліку визнаних сум, і існує намір 

провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно реалізувати актив та розрахуватися за зобов'язаннями. 

Витрати на персонал та відповідні відрахування 

 

Заробітна плата,  єдині  соціальні внески до державного бюджету України, щорічні відпускні та лікарняні, 

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

Компанії. Компанія не має жодних правових чи таких, що випливають зі сформованої ділової практики, 

зобов'язань з виплати пенсій або аналогічних виплат, крім платежів згідно з державним планом із встановленими 

внесками. 

Пов’язані особи.  

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться: а) підприємства, які прямо або 

опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом 

з підприємством; б) асоційовані компанії; в) спільні підприємства, у яких Компанія є контролюючим учасником; 

г) члени провідного управлінського персоналу Компанії; д) близькі родичи особи, зазначеної в а) або г) є) 

підприємства, що контролюють Компанію, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів 

у Компанії; ж) програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Компанії, або будь-якого іншого 

суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Компанії. У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які 

наводяться в МСБО 24, до пов’язаних осіб в Компанії належать акціонери Компанії. 

8. Важливі оцінки і професійні судження при застосуванні облікової політики 

Компанія 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 
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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 резерву на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків 

У відповідності з діючими законодавчими і нормативними актами, які регулюють страхову діяльність, а також 

МСФЗ, Компанія зобов'язана створювати резерви на покриття збитків та резерви витрат на врегулювання збитків, 

що виникають в результаті діяльності Компанії по загальному страхуванню і у зв'язку з припиненням діяльності з 

перестрахування з її колишніми третіми сторонами. Ці резерви являють собою очікувані остаточні витрати на 

виплату відшкодувань по страхових подіях, які настали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються 

невиплаченими за станом на кінець звітного періоду. Компанія створює резерви за напрямками діяльності, видам 

і сумам страхового покриття, а також по срокам настання страхових подій. Резерви на покриття збитків 

відносяться до двох категорій: резерви неврегульованих вимог і резерви збитків понесених, але ще не заявлених. 

Компанія створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для покриття 

заявлених збитків по загальній страховій діяльності. Оціночні розрахунки Компанії засновані на фактах, які є 

наявними у момент резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не проводиться. При 

цьому в обліку визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням 

інфляції), а також інші фактори, які можуть впливати на суми відповідних резервів, одні з яких є суб'єктивними, 

а інші залежать від майбутніх подій. При визначенні суми резервів Компанія враховує попередній досвід і минулі 

виплати на покриття збитків, існуючі суми невиплачених відшкодувань і види страхового покриття. Крім того, 

судові рішення, економічні умови і громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на 

врегулювання, отже, на оцінку резервів Компанії. Протягом періоду між датою повідомлення про настання 

страхової події і датою остаточної виплати відшкодування можуть відбуватися зміни обставин, які можуть 

призвести до зміни суми створених резервів. Відповідно, Компанія регулярно переглядає та переоцінює суми 

відшкодувань і резервів. Суми, які остаточно виплачуються на покриття збитків та витрат на коригування збитків, 

можуть істотно відрізнятися від сум першочергово створених резервів. 

Як правило, при створенні резервів збитків понесених, але ще не заявлених, їх дисконтування Компанією не 

проводиться. При цьому в обліку визнаються оціночні витрати на покриття збитків по страхових подіях, які вже 

настали, але про яких ще не було заявлено. Ці резерви створюються для відображення оціночних витрат, необхідних 

для остаточної виплати відшкодувань на покриття цих ще не заявлених збитків. Оскільки ці збитки ще не заявлені, 

Компанія використовує історичну інформацію та статистичні моделі за напрямками діяльності, видами і сумами 

страхового покриття для розрахунку резервів збитків понесених, але ще не заявлених. При оцінці резервів збитків 

понесених, але ще не заявлених Компанія також використовує дані про тенденції заявлених збитків, суттєвості сум 

збитків, збільшенні ризику, а також враховує інші фактори. Компанія переглядає оцінку цих резервів після 

отримання додаткової інформації та фактичних повідомлень про виникнення збитків. При створенні резервів 

Компанії важливим аспектом є час, необхідний для отримання повідомлення про настання страхової події та виплати 

відповідного відшкодування. Повідомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по відшкодуванню 

збитків, наприклад, тих, які виникають в результаті  майна, зазвичай надходять відразу після настання страхової 

події. Відповідні відшкодування, як правило, виплачуються протягом 30 днів з моменту отримання всіх документів, 

які підтверджують страховий випадок. У Компанії відсутні значні довгострокові напрямки діяльності.  

Судження щодо справедливої вартості активів Компанія 

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 Компанія 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:  

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

значним. 

Якби керівництво Компанія використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, 

курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, 

більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б 

істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток. 

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості 

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

Компанія планує використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників 

Підприємства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових 

активів. Залучення  зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, яка базується на 

професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на думку Керівництва є прийнятним та 

необхідним. 

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

на передбачувану справедливу вартість. 

 

Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів 

Керівництво Компанія 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 Компанія 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. 

Відповідно до облікової політики Компанія, 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 10 % активів підприємства на кожну звітну дату.  

Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Компанія на дату виникнення 

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

Компанія 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 Компанія або ніж 

кредитний ризик юрисдикції, в якій Компанія 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 Компанія 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 Компанія щодо кредитних збитків. 
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9. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

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

Компанія здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі 

оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

 

Класи активів 

та зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює 

їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси 

НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за справедливою 

вартістю очікуваних грошових потоків 

Дохідний 

(дисконтуванн

я грошових 

потоків) 

Ставки за 

депозитами, ефективні 

ставки за депозитними 

договорами 

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових 

цінних паперів як фінансових активів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка боргових 

цінних паперів здійснюється за 

справедливою вартістю. 

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні біржові 

курси організаторів торгів 

на дату оцінки, 

котирування аналогічних 

боргових цінних паперів, 

дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Інструменти 

капіталу 

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, 

витратний 

Офіційні біржові 

курси організаторів торгів 

на дату оцінки, за 

відсутності визначеного 

біржового курсу на дату 

оцінки, використовується 

остання балансова 

вартість, ціни закриття 

біржового торгового дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на дату 

оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань здійснюється за 

вартістю погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 

потоки 

 

       
Справедлива вартість фінансових активів та зобов’язань визначається наступним чином: 

а) Фінансові інструменти, включені в Рівень 1 

Справедлива вартість фінансових інструментів, що торгуються на активних ринках, визначається на основі 

ринкових котирувань на момент закриття торгів на найближчу до закриття звітної дату. 

б) Фінансові інструменти, включені в Рівень 2  

Справедлива вартість фінансових інструментів, що не торгуються на активних ринках, визначається у 

відповідності з різними методами оцінки, головним чином заснованими на ринковому чи дохідному підході, 

зокрема за допомогою методу оцінки приведеної вартості грошових потоків. Дані методи оцінки максимально 

використовують спостережувані ринкові ціни, у разі їх доступності, і в найменшій мірі покладаються на 
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опущення, характерні для Товариства. У разі якщо всі істотні вихідні дані для оцінки фінансового інструменту 

за справедливою вартістю засновані на спостережуваних ринкових цінах, такий інструмент включається в Рівень 

в) Фінансові інструменти, включені в Рівень 3 

У випадку якщо одна або кілька суттєвих вихідних даних, використовуваних в моделі для оцінки справедливої 

вартості інструмента, не засновані на спостережуваних ринкових цінах, такий інструмент включається в Рівень 3 

 Компанія здійснює безперервні оцінки ризиків із використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, які 

протягом поточного звітного періоду не призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного періоду. 

До третього рівня ієрархії справедливої вартості активів та зобов’язань Компанії відносить ті неспостережні 

вихідні дані, за якими оцінка не базується на вимірних ринкових даних. 

 

Станом на 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. Товариство не відображало фінансові активи та зобов’язання за 

справедливою вартістю у своєму Звіті про фінансовий стан. За справедливою вартістю відображалися виключно 

основні засоби групи «Будівлі». Товариство розкриває інформацію про справедливу вартість фінансових активів 

та зобов’язань, які у Звіті про фінансовий стан не відображаються за справедливою вартістю.  

Ієрархія оцінок справедливої вартості фінансових інструментів станом на 31 грудня 2020 року представлена 

таким чином:  

 

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 

Класи активів та 

зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережуваними) 

  

Усього 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Дата оцінки 31.12.19 31.12.20 31.12.20 31.12.18 31.12.19 31.12.20 31.12.19 31.12.20 

Активи, які обліковуються за справедливою вартістю 

Будівлі 12 466 13 474 – – - - 12 466 13 474 

Основні засоби, спрведлива вартість, яких розкривається 

Основні засоби, крім 

будівель 

    649 527 649 527 

Фінансові активи, справедлива вартість, яких розкривається 

Довгострокові 

фінансові інвестиції 

  9648 9392 10979 7313 20 627 16 705 

Довгострокова 

дебіторська 

заборгованість 

  615 723   615 723 

Дебіторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

    19 8 19 8 

Дебіторська 

заборгованість за 

нарахованими 

доходами 

    247 180 247 180 

Інша поточна 

дебіторська 

заборгованість 

    247 587 247 587 

Фінансові зобов’язання, справедлива вартість, яких розкривається 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

    5 3 5 3 

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

    83 26 83 26 
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страховою 

діяльністю 

Інші поточні 

зобов’язання 

    - 4 - 4 

Справедливу вартість кредиторської та дебіторської заборгованості неможливо визначити достовірно, оскільки 

немає ринкового котирування цих активів. 

Керівництво вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є достатніми, і не вважає, 

що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо застосування справедливої 

вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

 

    Переміщення між 1-м та 2-м, 3-м рівнями ієрархії справедливої вартості 

У 2020 та 2019 роках переведень між рівнями ієрархії не було. 

 10. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах 

Розшифровка інформації щодо нематеріальних активів (Примітка 1) 

 

                                                                                                                      тис грн. 

 

 

 

Розшифровка інформації щодо основних засобів (Примітка 2) 

 

Основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченого зносу та будь-які 

накопичені збитки від зменшення корисності (МСФО 16). 

До складу основних засобів Компаніям віднесено матеріальні необоротні активи строком корисного 

використання більше 12 місяців 

                                                                                                                                                                 тис. грн. 

Р
я

д
о

к
 

Н
а

й
м

ен
у

в
а

н
н

я
 с

т
а

т
т
і 

Б
у

д
ів

л
і 

Т
р

а
н

с
п

о
р

т
н

і 
за

со
б

и
 

М
а

ш
и

н
и

 т
а

 о
б

л
а

д
н

а
н

н
я

 

Ін
ш

і 
о

сн
о

в
н

і 
за

со
б

и
 

У
сь

о
г
о
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Балансова вартість на 1 січня 2020 року: 12466 382 94 173 13115 

1.1 Первісна (переоцінена) вартість 12545 1121 132 180 13978 

 Програмне забезпечення  Ліцензії  РАЗОМ 

Первісна вартість              та 

оцінка 

   

На 31.12.2019 
10 180 190 

На 31.12.2020 
10 180 190 

Амортизація та знецінення     

На 31.12.2019 
10 - 10 

На 31.12.2020 
10 - 10 

Чиста балансова вартість 

(залишкова вартість)  

   

На 31.12.2019 
- 180 180 

На 31.12.2020 
- 180 180 
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1.2 Знос на 1 січня 2020 року 79 739 38 7 863 

2 Надходження     38     

3 
Поліпшення основних засобів та вдосконалення 

нематеріальних активів 
          

4 Передавання           

4.1 Вибуття           

5 Амортизаційні відрахування 410 104 21 35 570 

6 Амортизація вибутих ОЗ           

7 Переоцінка           

7.1 Переоцінка первісної вартості 1468       1468 

7.2 Переоцінка зносу 50       50 

8 Інше           

9 Балансова вартість на 31 грудня 2020 року: 13474 278 111 138 14001 

9.1 Первісна (переоцінена) вартість 14013 1121 170 180 15484 

9.2 Знос на 31 грудня 2020 року 539 843 59 42 1483 

 

Основні засоби групи «Будівлі» оцінені за справедливою вартістю, яка визначена станом на 31.12.2020 р., а 

інші групи основих засобів оцінюються за історичною собівартістю за мінусом накопиченої амортизації.  

Справедлива вартость групи основних засобів «Будівлі» визначена на основі експертної оцінки, яку здійснив 

професійний оцінювач ТОВ «Укрекспертиза-Центр» (Сертифікат ФОНДУ ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

976/19 від 18 грудня 2019 р.). з використанням доходного та порівняльного підходів з використанням доказів 

активних ринків по таким об’єктам основних засобів.  

Результат дооцінки групи «Будівлі» в сумі 1 468 тис. грн. відображено в Власному Капіталі в рядку «Капітал 

у дооцінках». 

Розшифровка інформації щодо запасів (Примітка 3) 

 

Придбані 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 31.12.2020р. Компаніям було проведено оцінку вартості запасів на 

відповідність їх вартості вимогам МСБО 2. Балансова вартість запасів не перевищує чистої вартості їх реалізації. 

тис. грн. 

СТАТТІ 31.12.2019 31.12.2020 

Разом залишки запасів на кінець року, в тому 

числі: 

297 270 

Матеріали 31 6 

Паливо 40 50 

Запасні частини 8 8 

Інші оборотні запаси 218 206 

Віднесено на витрати в поточному році 82 171 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти(Примітка 4) 

                                                                                                                            тис грн. 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. 

Грошові кошти у касі  0 14 

Грошові кошти на поточних банківських рахунках 1116 2219 

Грошові кошти на  депозитних банківських рахунках 21521 24614 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів  22637 26847 

 

Станом на 31 грудня 2020 року у Компанії було 7банків-контрагентів із загальною сумою грошових коштів та їх 

еквівалентів від 38 тисячі гривень та вище.  

Депозити в банках 

  тис грн. 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 р. 

Депозити в гривнях  17 600 20960 
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Депозити в доларах США                                                                                                        538 642 

Депозити в Євро 3 383 3012 

Всього депозитів в банках  21521 24614 

   

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 

 31 грудня 2019 р. 31 грудня 2020 

Не прострочені і не знецінені    

- рейтинг uaA та вище 21 371 24614 

- рейтинг від uaBBB- до uaBBB+   

- рейтинг uaBB+ та нижче 150  

- без рейтингу   

Всього депозитів в банках 21 521 24614 

Процентна ставка за банківськими депозитами в гривнях в 2020 р. склала 5,5 - 11% річних в залежності від дати 

розміщення та погашення депозитів. 

Депозити в банках не мають забезпечення. 

Сума суттєвості визначається на рівні 10 % активів підприємства на кожну зітну дату.  

 

Розшифровка інформації щодо фінансових активів (Примітка 5) 

Фінансові інструменти обліковуються відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» 

Фінансові інвестиції в асоційовані та дочірні Товариства обліковуються згідно МСБО 28 «Інвестиції в 

асоційовані підприємства». 

На балансі Компанії  фінансові інвестиції відображені на загальну суму 20 627 тис. грн.і включають в себе: 

1) фінансові інвестиції, які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств складаються з 

інвестицій в корпоративні права: 

-  Товариство з обмеженою відповідальністю «Оселі інвест», які придбані в 2012 р. При цьому Компанія володіє 

99,9% статутного капіталу Компанія. (КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель) 

- Товариство з обмеженою відповідальністю «Страховий брокер «Профіт», які придбані в 2016 р. і 2020 р. При 

цьому Компанія володіє 26,99999% статутного капіталу Компанія. (КВЕД 66.22 Діяльність страхових агентів і 

брокерів) 

 

тис.грн. 

Вид інвестицій на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Корпоративні права Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Оселя інвест» 
2 159 2333 

Корпоративні права Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Страховий брокер «Профіт» 
7 489 7059 

Разом 9 648 9392 

 

  2)  Фінансові інвестиції наявні для продажу, складають: 

           - прості іменні акції українських емітентів. 

  3) iнвестицiї, що утримуються до погашення 

              - прості векселі; 

 тис.грн. 

Вид інвестицій на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Прості векселі 4 079 413 

Прості іменні акції українських емітентів 6 900 6900 

Разом 10 979 7313 
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 Фінансові інвестиції наявні для продажу у невизначений термін у фінансовій звітності оцінюються  за 

справедливою вартістю з врахування знецінення. 

         Інвестицiї, що утримуються до погашення вiдображаються за амортизованою вартiстю, розрахованою 

заметодом ефективної ставки доходностi.  

Справедлива вартість акцій, по яким рішенням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 

зупинено внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів дорівнює нулю.  

 

В якості активів для представлення страхових резервів довгострокові фінансові інвестиції не використовуються. 

 

Розшифровка дебіторської заборгованості(Примітка6) 

 

Дебіторська заборгованість складається: 

 

 1. Довгострокова дебіторська заборгованість; 

 2. Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги; 

 3. Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами; 

 4. Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів; 

 5. Інша  поточна дебіторська заборгованість.  

 

Довгострокової дебіторська заборгованість представлена безвідсотковою позикою працівнику Компанії з 

терміном погашення 2022 р. Оцінка позики при її видачі і на дату балансу здійснюється за справедливою вартістю. 

Справедлива вартість визначається шляхом дисконтування (приведення вартості майбутніх грошових потоків до 

їх сьогоднішньої вартості) з використанням для розрахунку поточних процентних ставок по аналогічним 

борговими інструментами і станом на 31.12.2020 р. складає 723 тис. грн. 

 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги представлена заборгованістю за страховими 

платежами: 

тис.грн. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2019 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 
19 8 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами складається: 

-  з суми перестрахувальних платежів, які компанія перерахувала перестраховикам, а відповідальність по ним 

почнеться в 1 кварталі 2021 року, 

 

тис.грн. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими 

авансами 
523 324 

 

тис.грн. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих 

доходів (нараховані % за депозит) 
247 180 

 

Інша  дебіторська заборгованість складається з заборгованості: 

тис.грн. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Розрахункам з регресних вимог 65 124 

Розрахунки з працівниками за позиками 60  

Розрахункизачастки страхових відшкодувань, компенсовані 

перестраховиками 
40 35 

Розрахунки з підзвітними особами 49  

Заборгованість за ФСС   8 

Розрахунки з іншими дебеторами 33 420 

Разом 247 587 

 

Станом 31.12.2020 р. на балансі Компанія обліковується «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги» в сумі 8 тис. грн., що являє собою поточну заборгованість страхувальників та 
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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. 

 «Інша поточна дебіторська заборгованість» в сумі 587 тис. грн. 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: 

31.12.2019 31.12.2020 Причина змін 

12-м місячним очікуваним кредитним 

збиткам, 

0 0 0 

 

Відповідно до облікової політики підприємства, якщо розрахована сума резерву на знецінення по 

дебіторській заборгованості складає менше розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не 

нараховувати та не відображати в звітності суми резервів на знецінення. Сума суттєвості визначається на рівні 10 

% активів підприємства на кожну звітну дату.  

 

Власний капітал (Примітка 7) 

 

Акціонерний капітал Компанія відображається за первісною вартістю. Акціонерний капітал був 

сформований у повному розмірі шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства.  

Заборгованіості акціонерів за внесками до статутного капіталу станом на 31.12.20 - відсутня  

Згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 913 «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 

паперів)», зокрема згідно п. 56 вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного товариства 

або товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного фінансового року 

з дати внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових установ має бути не меншою 

зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика. 

Загальна кількість випущених простих акцій складає – 420 000 штук, номінальною вартістю – 65 грн.  

На річних чергових зборах акціонерів ПрАТ «СК «Фенікс» в 2020 р. було прийнято рішення про розподіл 

прибутку за 2019 р. Протоколом річних чергових зборів акціонерів прийнято рішення про виплату дивідендів. 

Сума дивідендів склала – 3 935 тис. грн.  

 

Нижче подано інформацію про акціонерів Компанія станом на 31 грудня 2020 року : 

Акціонер Кількість 

акцій, що 

належать 

акціонеру, шт. 

Сума, тис. грн Частка в статутному 

капіталі,% 

1 . Шпирь Віктор Михайлович 104 999 6 824,9  24,9998 

2. Козюберда Наталія Миколаївна 310 501 20 182,6  73,9288 

3. Куроченко Руслан Іванович 4 500 292,5 1,0714 

Всього: 420 000 27 300,0 100 

 

 

Резервний капітал складається з: 

   - фонду вільних резервів. 

тис.грн. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Фонд вільних резервів 50 581 50 581 

 

Нерозподілений прибуток  

тис.грн. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Нерозподілений прибуток  -29003 -29 301 

 

Капітал у дооцінках 

тис.грн. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 
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Капітал у дооцінках 6 217 7635 

 

Капітал у дооцінках був сформований за рахунок дооцінки нерухомого майна. 

 

Довгострокові зобов’зання і забезпечення (Примітка8) 

 

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. 

- Страховими резервами. 

 

Страхові зобов’язання 

 

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 2020 року здійснювався методом визначеним 

Законом України «Про страхування» та обліковою політикою Компанія, а саме: 

Величина резерву незароблених премій встановлюється із застосуванням коефіцієнту 0,8 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. 

Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Резерв незароблених премій 2628 2666 

Частка перестраховиків  в резервах незароблених премій 890 925 

Резерв заявлених, але невиплачених збитків 149 353 
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Частка перестраховиків  в резервах заявлених, але 

невиплачених збитків 
102 114 

 

Станом на 31.12.2020 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  

МСФЗ та Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (далі - МСБО) мають певні застереження щодо 

обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» 

страховик: 

а) не повинен визнавати 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) повинен проводити перевірку адекватності зобов'язань; 

г) не повинен проводити взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових 

зобов'язань; або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними 

страховими контрактами; 

ґ) повинен слідкувати за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування; 

З огляду на викладене, з урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методів формування резервів, але 

мають певні застереження, при формуванні резерву незароблених премій при оцінці адекватності страхових 

зобов’язань страховиком було здійснено оцінку адекватності страхових зобов’язань станом на 31.12.20 р., 

щопроводилась за  відповідною методикою.  

Витяг з Звіту про оцінку адекватності страхових зобов’язань ПрАТ «СК «Фенікс» наведено нижче: 

. 

Моделювання проводиться на підставі аналізу діяльності компанії за попередні 5 років з використанням 

загальноприйнятих актуарних методів. Методика перевірки адекватності страхових зобов'язань передбачає 

порівняння розміру сформованого технічного резерву, зменшеного на розмір відповідних відстрочених 

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

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

страхових зобов'язань здійснювалась на підставі даних страховика.  

Результати перевірки: Резерв незароблених премій, сформований страховиком відповідно до 

законодавства, становить 2665,8 тис. грн. Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.2020 

становить 246,87 тис.грн. та не перевищує розмір резерву, сформованого страховиком. Сума резервів збитків, 

сформована страховиком відповідно до законодавства, дорівнює 352,86 тис. грн. Актуарна оцінка суми резервів 

збитків станом на 31.12.2020 – 352,86 тис.грн.та не перевищує розмір суми резервів, сформованих страховиком 

відповідно до законодавства. Оскільки розміри резервів, оцінених актуарно на підставі перевірки адекватності 

зобов’язань не перевищують розмір резервів, сформованих методами визначеними законодавством, рекомендуємо 

в фінансовій звітності зазначати розмір резервів, що сформовані страховиком відповідно законодавства, а саме: 

резерв незароблених премій – 2665,8 тис.грн.; резерв заявлених, але не виплачених збитків – 352,86 тис.грн.; 

резерв збитків, які виникли, але не заявлені - 0.00 тис.грн 

Викладене вище дозволяє зробити висновок про адекватність страхових резервів сформованих станом на 

31.12.2020 р., як достатніх для наступних страхових виплат. 

 Крім того, Компанія здійснила перевірку достатності резервів збитків (run-off test).  Дані розрахунки 

здійснюється щодо резервів збитків, сформованих на звітні дати останніх 8 кварталів, що передують звітному 

періоду. 

Методика перевірки достатності резервів збитків на попередню звітну дату (run-off test) передбачає 

порівняння сформованого резерву збитків на цю дату із сумою здійснених після цієї дати страхових виплат за 

страховими випадками, що сталися до попередньої звітної дати, та сформованих резервів збитків за такими 

страховими випадками на звітну дату. 

При цьому окремо також визначається достатність тієї частини сформованого резерву збитків, що є оцінкою 

витрат на врегулювання. 

Результат розрахунків: Ретроспективний аналіз адекватності резервів показує, що в цілому Страховик 

формує резерви в достатньому об’ємі. Внесення змін в модель формування страхових резервів, включаючи методи 

оцінки витрат на врегулювання, не вимагається 

 

Розрахунки здійснював Фахівець з актуарної та фінансової математики ПАТ «ВСЕСВІТ» Бабко В.Л. Звіт 

про оцінку адекватності страхових зобов’язань додається до звіту. 

Поточні зобов'язання і забезпечення(Примітка 9) 

Поточні зобов'язання і забезпеченняскладаються з наступних компонентів: 

тис.грн. 
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Найменування статті на 31.12.2019 на 31.12.2020 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 5 3 

Поточні зобов’язання з бюджетом (податок на прибуток) 266 266 

Поточні зобов’язання за одержаними авансами (аванси зі  страхових 

платежів) 1240 1287 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 

 (заборгованість  за перестр. премії)  83 26 

Інші поточні зобов’язання   4 

Розрахунки зі страхування 2  

 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю представлена заборгованістю по оплаті страхових 

платежів перестраховикам, строк яких, згідно договорів перестрахування, ще не настав. 

 

 

Доходи та витрати, у тому числі прибутки та збитки. (Примітка 10) 

 

Доходи Компанії складаються з: 

- заробленої страхової премiї; 

- iнших операцiйних доходiв; 

- iнших фiнансових доходiв; 

- iнших доходiв. 

Доходи Компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті 

операції відбудеться збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена. 

Компанія отримує доходи від реалізації послуг із страхування, окрім страхування життя. Договори 

страхування (страхові поліси) набирають чинності у момент їх підписання, якщо інше не обумовлене в договорі. 

Дохід признається, якщо існує упевненість, що Компанія отримає страхову премію від проведення операцій 

страхування.  

Сума доходу від реалізації послуг із страхування, окрім страхування життя протягом 2020 року склала  

4 973 тис. грн. 

Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування: 

тис.грн. 

Види страхування 2019 рік 2020 рік 

Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 

3 556 3 365 

   Страхування від нещасних випадків 7 4 

   Страхування від нещасних випадків на транспорті 2 2 

Страхування здоров’я на випадок хвороби 8 6 

Страхування майна 3 392 3 236 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 

1 717 2 031 

Страхування фінансових ризиків 95 95 

Страхування відповідальності перед третіми 

особами 

89 8 

Страхування медичних витрат 18 14 

Страхування вантажів та багажу 6 25 

Всього  8 890 8 866 

 

 

Основним джерелом доходів страховикає зароблені страхові премії. Тобто, кошти страховика є 

"заробленими" після закінчення договору страхування, якщо за період дії цього договору не відбуваються страхові 

випадки. За економічним змістом зароблені страхові премії є результатом реалізації страхової послуги, аналогічно 

поняттю "виручка від реалізації продукції". 

Страхові премії мають бути сплачені раніше, ніж здебільшого виникає зобов’язання страховика зробити 

страхову виплату. Таким чином, страхова компанія має можливість розпоряджатися всім обсягом отриманих 

премій, використовуючи ці кошти для поточного інвестування й одержання інвестиційного доходу. Проте при 

визначені прибутку від страхової діяльності не вся сума отриманих страхових премій може розглядатися як дохід 

страховика. Таким може вважатися лише зароблена премія. Отриману від страхувальника на початку дії договору 

страхову премію не можна відразу вважати доходом страховика. Ця премія перетворюється на дохід поступово, 

пропорційно до терміну на протязі якого фактично уже діє договір страхування. Сума заробленої страхової премії 

включається до розрахунку прибутку, решта (незароблена премія) – зараховується до резерву незаробленої 

страхової премії. Метод обчислення незаробленої премії регулюється Законом України «Про страхування» та 
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Розпорядженням Нацкомфінпослуг № 1638 від 18.09.2018 р. «Про внесення змін до Методики формування 

страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя» зі змінами, що внесені 

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 

05 вересня 2020 року N 1708, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2020 р. за N 1252/34223 (далі 

Методика). Переважна більшість договорів страхування, що заключаються ПрАТ «СК «Фенікс» мають термін дії 

один рік. Оскільки рік складається з чотирьох кварталів, то вважається, що в кінці першого кварталу, в якому 

заключено договір страхування, заробленою буде 1/4 частина отриманої на початку року страхової премії, а 3/4 

будуть ще незаробленими; у кінці другого кварталу заробленою буде вже 1/2 страхової премії і стільки ж — 

незаробленою; у кінці третього кварталу, коли з початку дії договору страхування мине вже три квартали, у 

кожному з яких зароблялося по 1/4 частині сплаченої страхової премії, заробленою стане 3/4 загального обсягу 

премії, і тільки 1/4 залишиться поки що незаробленою; вона перетвориться на зароблену по закінченні останнього, 

четвертого, кварталу року. Відповідно до чинного законодавства України величина резервів незароблених премій 

на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових премій з відповідних видів 

страхування у кожному місяці з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому 

порядку*:частки надходжень сум страхових премій за перші три місяці розрахункового періоду множаться на 

1/4;*частки надходжень сум страхових премій за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на 

1/2;*частки надходжень сум страхових премій за останні три місяці розрахункового періоду множаться на 

3/4;Отримані суми додаються. Результат розрахунку покаже на певну звітну дату величину резерву незаробленої 

премії. Решта страхових платежів складає зароблені премії. Остання складає основу обчислення прибутку від 

страхової діяльності. 

Отже, дохід від реалізації послуг ПрАТ «СК «Фенікс» з видів страхування, інших, ніж страхування життя 

(зароблені страхові премії) становить: 

 

тис.грн. 

Найменування статті 2019 рік 2020 рік 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) (зароблена страхова премія) 
5 336 4973 

Інші операцiйні доходи 848 2419 

Інші фiнансових доходiв 3 429 2167 

Інші доходи 345 392 

Всього доходів 9 958 9951 

 

До складу iнших операцiйних доходiв включаються:  

тис.грн. 

Найменування статті 2019 рік 2020 рік 

Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших послуг 

(виконання робіт) 
56 

66 

Операційна курсова різниця 300 2187 

Суми, від реалізації права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні 

збитки 
470 

157 

Інші операційні доходи 22 9 

Усього інших операційних доходів  848 2419 

 

Iншi фiнансовi доходи за 2020 рiк склали: 

1. доходи від інвестиційної діяльності (тобто від інвестування і розміщення тимчасово вільних власних 

коштів і тимчасово вільних коштів страхових резервів)  

2. доходи від отриманих дивідендів по акціям 

Доходи від інвестиційної діяльності є похідними від первинного джерела доходів— страхових премій. 

Збираючи страхові премії, нагромаджуючи доходи від страхової діяльності, Компанія має змогу протягом певного 

періоду розпоряджатися коштами, отриманими від страхувальників, інвестувати їх у різноманітні сфери.  

Оскільки основним напрямком інвестиційної діяльності ПрАТ «СК «Фенікс» є розміщення тимчасово 

вільних коштів на депозитних рахунках, то відповідно основним доходом від інвестиційної діяльності є відсотки, 

отримані від розміщення коштів на депозитних рахунках в банку.  

Дохід від інвестиційної діяльності у вигляді відсотків зріс пропорційно. На виконання вимог до 

«Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості капіталу та 

платоспроможності, ліквідності, прибутковості, яості активів та ризиковості операцій страховика» затвердженим 

Національною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України Розпорядженням №850 від 07.06.2019 

року, страхові компанії повинні дотримуватись вимог диверсифікації активів, що мають бути низько 

ризикованими, в тому числі депозитних коштів. Таким чином страхові компанії повинні розміщувати зазначені 

кошти у банках, рівень кредитного рейтингу яких має бути не нижчим, ніж «АА» за національною рейтинговою 

шкалою. У зв’язку з цим Компанія розмістила депозитні кошти у банках, що відповідають вищезазначеному 
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критерію, але рівень інвестиційного доходу від розміщення таких коштів дещо нижче, оскільки такі банки мають 

значно нижчі відсоткові ставки за депозитними програмами. 

тис.грн 

Найменування доходу 2020 рік 2019 рік 

Відсотки, нараховані по депозитним рахункам 3422 2158 

Отримані дивіденди по акціям 7 9 

ВСЬОГО 3429 2167 

 

Інші доходи представлені доходами від приведення «Довгострокових фінансових інвестицій» (простих 

векселів), «Довгострокової дебетторської заборгованості» до справедливої вартості 

 

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. 

Найменування статті 2019 рік 2020 рік 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 

665 1232 

Страхування медичних витрат 6 6 

Страхування вогневих ризиків 90  

Всього  761 1238 

 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами за 2020 р.–474 тис. грн. (страхові виплати та страхові 

відшкодування – 1 238 тис. грн., частка страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками – 764 

тис. грн.). 

 

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 2019 рік 2020 рік  

Адміністративні витрати: 

- матеріальні витрати 

- витрати на оплату праці 

-відрахування на соц. заходи 

- амортизаці основних засобів 

- оренда приміщення 

- послуги (аудитора,нотаріуса, актуарія, депозитарія) 

-інформаційно-консультаційні послуги 

- послуги зв”язку 

- витрати на утримання офісу 

- Послуги експерта та судовий збір 

- ТО та ремонт автомобіля 

- членські внески 

- інші послуги 

1957 

82 

775 

171 

247 

29 

81 

123 

17 

20 

53 

141 

44 

174 

2419 

171 

944 

208 

570 

- 

86 

8 

24 

59 

83 

128 

43 

95 

Витрати на збут: 186 125 
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- Комісійна винагорода брокерам і агентам 

- інші витрати на збут 

181 

5 

123 

2 

Інші операційні витрати: 

- витрати від операційної курсової різниці  

- благодійна допомога 

- нецільова матеріальна допомога 

- частка перестраховиків в регресі 

- інші послуги господарського призначення 

1122 

1101 

10 

- 

- 

11 

1074 

858 

10 

16 

184 

6 

Витрати від участі в капіталі: 

- зменшення корисності від частки корпоративних прав ТОВ 

«Оселя Інвест», ТОВ «Страховий брокер «Профіт» 

1 564 

1 564 

1 727 

1 727 

 

Інші витрати представлені витратами від: 

- збитки від операцій з цінними паперами 

264 

264 

- 

 

Поточні витрати на сплату податку на прибуток від страхової діяльності та нарахований податок на прибуток 

розрахований виходячи з фінансового результату, визначеного у фінансовій звітності згідно міжнародних 

стандартів розраховані відповідно до Податкового кодексу України. 

Витрати з податку на прибуток, що вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати, складається тiльки iз суми 

поточного податку на прибуток, який визначається, виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого 

за правилами податкового законодавства України. 

У 2020 році базою для нарахування податку на дохід від страхової діяльності єсума нарахованих платежів 

задоговорами страхування; страхові платежі за договорами вхідного перестрахування у звітному році 

неоподатковуються за ставкою 3%. Податок на прибуток за загальною ставкою нараховується на 

фінансовийрезультат, розрахований за правилами бухгалтерського обліку, відкоригований на податкові різниці, 

затверджені податковим кодексом України. Вiдстрочений податок Компанiєю не визначається, оскiльки 

особливiстю оподаткування страховика є наявнiсть тiльки постiйних податкових рiзниць та вiдсутнiсть 

тимчасових рiзниць.  

Керівництвом прийнято рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на 

усі різниці.  

 

Дані щодо сум податку на прибуток: 

                                                                                                  тис. грн 

Податок на прибуток 2019 рік 2020 рік 

податок на доходи від страхової діяльності 267 234 

податок на прибуток за загальною ставкою 0 0 

податок на прибуток нерезидентів 40 69 

Разом 307 303 

 

11. Операцiї з пов'язаними сторонами 

Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін згідно МСБО 24 Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, 

якщо вони перебувають під загальним контролем або одна зі сторін має можливість контролювати іншу або може 

мати значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових та операційних рішень. При розгляді кожної 

можливої пов'язаної сторони особлива увага приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.  

До пов’язаних сторін Компанії відносяться:   

- Акціонери, відсоток акцій, які належать акціонерам, розкрито у Примітці 7; 

-  Ключовий (управлінський) персонал та інші пов'язані особи: Керівник – Кривошапкая Вячеслав Васильович; 

Директор зі страхування – Шпирь Віктор Михайлович  

  Компанія здійснювала операції з пов'язаними особами за звичайними цінами 

Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу (пов’язаним особам) за 2020рік: 

 

 31.12.2019 31.12.2020 

 Операції з пов'язаними 

сторонами 

Операції з пов'язаними сторонами 

1 2 4 

Дивіденди - 3935 

Надходження страхових платежів 1 1 

Компенсація провідному управлінському 

персоналу 

220 247 
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Короткострокові виплати працівникам 61 88 

 

 

12. Управління ризиками 

Управління ризиками в Компанії здійснюється в розрізі фінансових ризиків, операційних ризиків та юридичних 

ризиків. Фінансові ризики включають в себе ринкові ризики і ризик ліквідності. Основними завданнями 

управління фінансовими ризиками контроль за тим, щоб схильність до ризиків залишалась в цих межах. 

Управління операційними та юридичними ризиками має забезпечувати належне дотримання внутрішніх політик 

та процедур з метою мінімізації операційних та юридичних ризиків. 

Страхові ризики 

Основною діяльністю ПрАТ «СК «Фенікс» є страхова діяльність, що передбачає прийняття ризику втрат 

з боку іншої сторони чи організації, які напряму несуть ризики втрат. Такі ризики стосуються втрати власності, 

виникнення зобов’язань перед третіми особами, нещасних випадків та інших ситуацій, які можуть виникнути у 

разі настання страхового випадку. Таким чином,  Компанія несе ризик невизначеності стосовно строку та вартості 

таких подій, та наступних претензій за договорами страхування. 

Компанія керує своїми страховими ризиками шляхом обмеження страхових сум, укладенням договорів 

перестрахування, застосуванням процедур прийняття ризиків. Політика Компанії також спрямована на виконання 

законодавчих вимог щодо забезпечення платоспроможності.  Ці вимоги включають створення обов’язкових 

страхових резервів та перевищення фактичного запасу платоспроможності над нормативним, про що Компанія 

регулярно звітує до органів державного нагляду. 

Компанія укладає договори облігаторного та факультативного перестрахування як з резидентами, так і з 

нерезидентами. Договори з перестрахування не звільняють Компанію від прямих обов’язків у відношенні до 

страхувальника. Компанія укладає договори з перестраховиками-нерезидентами, які мають рейтинг фінансової 

надійності, таких як: 

- General Insurance Corporation of India (Індія), що має один з самих високих рейтингів фінансової 

надійності AАА + по версії рейтингового агентства A.M. Best.  

- Республіканське унітарне під-во "Белорусская национальная перестраховочная организация", 

(Республика Белорусь), рейтинг фінансової надійності В- по версії рейтингового агентства Fitch 

Ratings. 

- Partner Reinsurance Europe SE (Ірландія), що має високий рейтинг фінансової надійності "A" Excellent   

по версії рейтингового агентства A.M. Best. 

Діяльність відбувається за посередництвом брокера-нерезидента Представництво Вілліс с.р.о., що має Свідоцтво 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг про внесення до 

Державного реєстру страхових та перестрахових брокерів України. 

 

Кредитний ризик.  

Компанія піддається кредитному ризику, який визначається як ризик того, що одна сторона фінансового 

інструменту понесе збиток внаслідок невиконання іншою стороною своїх зобов’язань. Кредитний ризик 

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

дебіторська заборгованість.  

Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги. 

Товариство використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

• Обмеження щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національно-

рейтинговою шкалою; 

• Обмеження щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами. 

• Компанія здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими контрагентами 

• Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, 

Компанія розглядає будь-яку зміну кредитної якості дебіторської заборгованості та об’єктів інвестування 

з моменту первинного її виникнення до звітної дати. 

Максимальний рівень кредитного ризику Компанії, в цілому, відбивається в балансовій вартості фінансових і 

страхових активів у балансі. 

 

Активи компанії, які 

підпадають під кредитний 

ризик (тис. грн.) 

31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Рахунки в банках 22637 26847 

Дебіторська заборгованість з  

продукцію, товари, роботи, 

послуги 

19 8 
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Дебіторська заборгованість за 

розрахунками з нарахованих 

доходів 

247 180 

Інша поточна дебіторська 

заборгованість 

247 587 

Фінансові інвестиції 20627 16705 

Всього 43777 44327 

 

Найбільш значна концентрація кредитного ризику Компанії виникає у зв’язку з банківськими депозитами 

та поточними рахунками в банках. Кредитний ризик для грошових коштів та депозитів, що розміщені на рахунках 

банків, є незначним, оскільки Компанія має справу в основному з банками з високою репутацією та кредитними 

рейтингами, що підтверджують їх достатньо високу якість.  

Дебіторська заборгованість за договорами страхування, перестрахування, а також інша дебіторська 

заборгованість Компанії станом на 31.12.2020 року не прострочена та не знецінена та має високий рівень кредитної 

якості активів. 

 

Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик неспроможності Компанії виконати свої зобов’язання за виплатами у 

встановлений строк за звичайних або непередбачуваних обставин. Основним ризиком, якому піддається Компанія, 

є вимоги щодо доступності її грошових коштів для виконання зобов’язань за договорами страхування.  Політика 

Компанії включає розміщення коштів страхових резервів з урахуванням безпечності, прибутковості, ліквідності 

та диверсифікованості, а також забезпечення фактичної платоспроможності на кожну звітну дату у відповідності 

до вимог законодавства України. 

Керівництво Компанії здійснює управління активами, враховуючи ліквідність, та щоденний моніторинг 

майбутніх грошових потоків та ліквідності. Активи компанії, відповідно до вимог Національної комісії, що 

здійснює регулювання ринку фінансових послуг, розміщуються виключно в банківських установах 

«інвестиційного» рівня. Дотриманість нормативів ліквідності контролюється  за допомогою спеціалізованої 

звітності. 

З метою забезпечення платоспроможності Товаристві встановлюється обов’язковий щоквартальний моніторинг 

наступних величин: 

1.1.Відношення фактичної величини платоспроможності до нормативної величини платоспроможності 

1.2.Відношення сумарної величини активів, прийнятих для покриття страхових резервів, до величинистрахових 

резервів 

1.3.Відношення нетто-активів до статутного капіталу 

1.4.Відношення статутного капіталу до мінімальної величини статутного капіталу згідно вимог законодавства 

По кожному з вищеназваних відношень встановлюється мінімальний рівень (у відсотках). У випадку, якщо  

фактичне відношення стає нижче за мінімальний рівень, вимагається створення плану дій щодо покращення  

ситуації. 

За результатами річної звітності проведено стрес-тестування.  

За результатами проведеного стрес-тестування виявлено, що найбільший вплив на величину нетто-активів 

отримано при сценаріях зниження вартості нелістингових акцій (вплив на 4,91%) та зниження ринкових цін на 

нерухомість (5,99%), проте абсолютна величина нетто-активів набагато перевищує нормативний запас 

платоспроможності, що свідчить про нечутливість Компанії до розглянутих сценаріїв. 

 

Операційні ризики мінімізуються шляхом стандартизації бізнес-процесів, та відповідного контролю за їх 

виконанням на кожному етапі.   

Управління юридичним ризиком здійснюється  за допомогою відповідного юридичного департаменту, до 

функції якого належить контроль за наявністю таких ризиків та їх врегулювання.  

 

Ринковий ризик  

 Ринковий ризик являє собою ризик знецінення фінансових інструментів 

Компанії внаслідок зміни ринкової кон'юнктури. Компанія схильна до впливу ринкового ризику через формування 

портфеля ринкових фінансових інструментів. Ринкові ризики для 

Компанії виникають у зв'язку з відкритими позиціями за долевими і борговими фінансовими інструментами, на 

які нараховуються відсотки. Компанія встановлює ліміти щодо максимального рівня прийнятого ризику по 

відношенню до конкретного інструменту та / або групі інструментів і контролює їх дотримання відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

 

Валютний ризик.  

Валютний ризик – це ризик зміни вартості фінансового інструмента внаслідок коливань валютних курсів. Для 

мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній 

валюті, у загальному обсягу активів. Щодо зобов’язань, номінованих в іноземній валюті, товариство контролює 

терміни їх виконання. 
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Чутливі до коливань валютного курсу активи та зобов’язання 

Активи номіновані в іноземній 

валюті ( тис. грн.) 

31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Кошти на поточних рахунках 227 1843 

Банківські депозити 3921 3655 

Всього 4148 5498 

Частка в активах Товариства, %             6,98%                                                      9% 

Компанія проводить операції в гривнях та іноземній валюті. Курс валюти нестабільний. Активи в іноземній 

валюті не значні, отже вплив валютного ринку не є загрозливим.  

Аналіз чутливості до валютних ризиків проведено на основі затверджених вимог щодо регулярного проведення 

стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених 

стрес-тестів 

Аналіз чутливості до валютних ризиків 

Актив та 

зобов’язання 

номіновані в 

іноземній валюті 

Сума % змін Потенційний вплив на активи 

Компанії 

+ - Зростання 

вартості 

Несприятливі 

зміни 

На 31.12.2019 р. 

Кошти на поточних 

рахунках 

227 25% 25% +56,75 -56,75 

Банківські депозити 3921 25% 25% +980,25 -980,25 

Загальний вплив на фінансовий результат                                                       +1  037                    -1 037 

На 31.12.2020 р. 

Кошти на поточних 

рахунках 

1843 25% 25% +460,75 -460,75 

Банківські депозити 3655 25% 25% +913,75 -913,75 

Загальний вплив на фінансовий результат                                                       1374,5                       -1374,5 

 

Ризик відсоткової ставки.  

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

інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво компанії усвідомлює, що 

відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість 

чистих активів. 

Активи, які наражаються на відсоткові ризики 

Тип активу 31 грудня 2019 31 грудня 2020 

Банківські депозити 21521 24615 

Всього 21521 24615 

Частка в активах Компанії, %                    36,2%                                                40,44% 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Компанія використовувала історичну волатильність 

відсоткових ставок за строковими депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією 

НБУ. 

Компанія визнає, що обгрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±5 процентних пунктів. 

Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, 

залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни відсоткових ставок на 5 процентних пунктів на 

вартість чистих активів Компанії. 

Відсоткові ризики 

Тип активу Вартість Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на 

чисті активи Товариства в 

разі зміни відсоткової 

ставки 

На 31.12.2019р. 

Можливі коливання ринкових ставок                                                                        +4,0% пункти  -4,0% пункти 

Банківські депозити 21521 10% +860,8 +860,8 

На 31.12.2020р. 

Можливі коливання ринкових ставок                                                                     +5,0% пункти   -5,0% пункти 

Банківські депозити 24615 7,5% +1230,7 +1230,7 

 

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. 
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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. 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. 

Компанія здійснює страхову діяльність виключно в Україні, і всі договори страхування укладаються в українських 

гривнях. Керівництво аналізує концентрацію страхового ризику за напрямками страхової діяльності. Відповідна 

інформація представлена в Примітці 10 

У страховика організована і функціонує Система управління ризиками, яка включає стратегію управління 

ризиками та реалізацію управління ризиками. 

Відповідальний працівник, що виконує функцію оцінки ризиків, підпорядковується Генеральному директору 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; 

розробляє і переглядає процеси управління ризиками; 

здійснює моніторинг ризиків. 

Метою управління ризиками у ПрАТ «СК «Фенікс» є уникнення і мінімізація ризиків, пом’якшення їх наслідків, 

зменшення вразливості до них. 

Основними елементами системи управління ризиками ПрАТ «СК «Фенікс» 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 «Фенікс» 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); 
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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 «Фенікс» 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 Компанія. 

 

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 31.12.2020 року і Компанія здійснює своєчасне виконання більшості перерахованих 

вимог. 

Щодо всіх виявлених ризиків розроблено методи управління цими ризиками виходячи з фінансової спроможності 

страхової компанії. 

 

Стислі результати проведеного страховиком стрес-тестування річної звітності та проміжної звітності з 

розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів 

 

Відповідно до вимог щодо регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття інформації щодо 

ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів, затверджених розпорядженням Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13.02.2014 № 484, зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції 12.03.2014 за № 352/25129 (далі – Вимоги), ПрАТ „СК „ Фенікс ” проведено стрес-

тестування, метою якого є перевірка вразливості до ризиків і достатності капіталу 

Результат проведеного стрес-тестування 

 

Результати проведеного стрес-тесту для стресових подій №2, №4, №6, №8  показали, що вплив реалізації даних 

стресових подій не впливають на фінансовий стан Компанії у зв’язку із особливостями ведення бізнесу Компанії 

та наявного страхового портфелю. 

 

Заходи щодо зменшення впливу ризиків 

 

Реультати стрес-тестів показують, що рівень ризиків Компанії не перевищує допустимих границь і не потребує 

додаткових заходів управління ризиками. 

 

13. Політики управління капіталом 

 Управління капіталом ПрАТ «СК «Фенікс» - це складова системи управління підприємством в цілому, 

що забезпечує стабільність роботи в сучасних ринкових умовах.  

 Основною метою управління капіталом ПрАТ «СК «Фенікс» є забезпечення фінансової стійкості і 

безпеки підприємства в довгостроковому періоді. 

 Основні політики управління капіталом спрямовані на забезпечення безперервності діяльності ПрАТ 

«СК «Фенікс», відповідність ключових показників вимогам законодавства України до страхових компаній, а 

також приріст капіталу, що є у розпорядженні учасників капіталу. 

 Система управління капіталом ПрАТ «СК «Фенікс» являє собою сукупність взаємопов'язаних 

елементів, які включають принципи і методи управління, спрямовані на формування оптимальної величини і 

структури капіталу, ефективне його використання в господарській діяльності підприємства. 

 В операційній діяльності Компанії управління капіталом передбачає пошук і прийняття найбільш 

раціональних управлінських рішень щодо формування оптимальної структури страхового портфелю, політики 

перестрахування та зменшення операційних витрат діяльності шляхом пошуку альтернативних постачальників, 

мінімізації вартості послуг підрядників при збереженні належної якості виконаних робіт.  

 В інвестиційній діяльності Компанії управління капіталом представлене в основному розміщенням 

коштів страхових резервів та вільних резервів в банківські депозити. Інвестиційна діяльність Компанії має на меті 

підвищення ефективності використання грошових коштів, що акумульовані, шляхом розміщення цих коштів в 

найбільш дохідних, але в той же час надійних банках.  

 В рамках своєї інвестиційної стратегії по зменшенню страхових і фінансових ризиків Компанія 

зіставляє термін дії інвестицій з передбачуваним терміном дії зобов'язань, обумовлених договорами страхування 

і інвестиційними договорами, виходячи з типу виплат на користь власників договорів.  

  

14. Події після дати балансу. 

Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової звітності до випуску, а саме до 26.02.2021 р., у 

Компанії не відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на її господарську діяльність. 
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