Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 12
Підприємство

Приватне акціонерне товариство
"Одеська регіональна страхова за ЄДРПОУ
компанія"

Територія

Одеська область

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство
Інші види страхування, крім
страхування життя
__5___
65058 ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ,
м.ОДЕСА, вул.Довженка, буд.6 "А"
048 777-18-50 ,347-525

за КОПФГ

Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників
Адреса, телефон

31

31277606
5110137500
230

за КВЕД

65.12

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту
про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
За міжнародними стандартами фінансової звітності

Х

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2019 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

На початок звітного На кінець звітного
періоду
періоду

1

2

3

4

Нематеріальні активи

1000

52

37

первісна вартість

1001

260

260

накопичена амортизація

1002

208

223

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби

1010

36

4

первісна вартість

1011

486

486

знос

1012

450

482

Інвестиційна нерухомість

1015

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

1017

0

0

Довгострокові біологічні активи

1020

0

0

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

0

0

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:які обліковуються за методом
участі в капіталі інших підприємств

1030

60319

53909

інші фінансові інвестиції

1035

8608

16252

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

Гудвіл

1050

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

Усього за розділом I

1095

69015

70202

I. Необоротні активи

II. Оборотні активи

Актив

Код
рядка

На початок звітного На кінець звітного
періоду
періоду

1

2

3

4

Запаси

1100

0

0

Виробничі запаси

1101

0

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

Готова продукція

1103

0

0

Товари

1104

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

1146

1426

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами

1130

0

0

з бюджетом

1135

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

339

458

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх
розрахунків

1145

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

51

18

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

5009

13208

Готівка

1166

0

0

Рахунки в банках

1167

1308

1607

Витрати майбутніх періодів

1170

4

4

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

590

3220

у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань

1181

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

2677

резервах незароблених премій

1183

590

543

інших страхових резервах

1184

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

7139

18334

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

76154

88536

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20020

20020

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

Додатковий капітал

1410

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

Резервний капітал

1415

265

265

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

41175

41586

Неоплачений капітал

1425

0

0

Вилучений капітал

1430

0

0

Інші резерви

1435

0

0

Усього за розділом I

1495

61460

61871

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

0

0

Пенсійні зобов'язання

1505

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

Інші довгострокові зобов'язання

1515

0

0

I. Власний капітал

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення

Актив

Код
рядка

На початок звітного На кінець звітного
періоду
періоду

1

2

3

4

Довгострокові забезпечення

1520

93

110

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

93

110

Цільове фінансування

1525

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

Страхові резерви

1530

13739

24874

у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань

1531

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

12145

22366

резерв незароблених премій

1533

1594

2508

інші страхові резерви

1534

0

0

Інвестиційні контракти

1535

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

Усього за розділом II

1595

13832

24984

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Векселі видані

1605

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими
зобов'язаннями

1610

0

0

товари, роботи, послуги

1615

0

0

розрахунками з бюджетом

1620

235

440

у тому числі з податку на прибуток

1621

233

438

розрахунками зі страхування

1625

2

2

розрахунками з оплати праці

1630

11

10

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

0

0

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

518

992

Поточні забезпечення

1660

0

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

96

237

Усього за розділом IІІ

1695

862

1681

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними
для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

Баланс

1900

76154

88536

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Керівник
Головний бухгалтер

Ітигін Владислав Анатолійович
Арнаут Светлана Леонідівна

___________________
(підпис)
___________________
(підпис)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 12

Підприємство: Приватне акціонерне товариство "Одеська регіональна страхова

за ЄДРПОУ

компанія"

31

31277606

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2019 р.
Форма №2

Код за ДКУД 1801003

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

7021

5449

Чисті зароблені страхові премії

2010

7021

5449

Премії підписані, валова сума

2011

9516

6559

Премії, передані у перестрахування

2012

1534

1598

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

913

-190

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

-48

298

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

1339

1321

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

1131

1316

прибуток

2090

4551

2812

збиток

2095

0

0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов'язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

-7545

-4335

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

10222

4335

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

2677

0

Інші операційні доходи

2120

90

68

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

670

559

Витрати на збут

2150

0

0

Інші операційні витрати

2180

182

10

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю

2181

0

0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції

2182

0

0

прибуток

2190

0

0

збиток

2195

3756

2024

Дохід від участі в капіталі

2200

0

16

Інші фінансові доходи

2220

4738

2301

Інші доходи

2240

0

0

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

133

85

Втрати від участі в капіталі

2255

0

0

Інші витрати

2270

0

5

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Валовий:

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

прибуток

2290

849

203

збиток

2295

0

0

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

438

233

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування

2305

0

0

прибуток

2350

411

0

збиток

2355

0

30

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

411

-30

Матеріальні затрати

2500

127

95

Витрати на оплату праці

2505

433

325

Відрахування на соціальні заходи

2510

84

71

Амортизація

2515

47

52

Інші операційні витрати

2520

2631

2663

Разом

2550

3322

3206

Середньорічна кількість простих акцій

2600

55000

55000

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

55000

55000

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0,007473

-0,000545

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0,007473

-0,000545

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:

Чистий фінансовий результат:

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Керівник
Головний бухгалтер

Ітигін Владислав Анатолійович
Арнаут Светлана Леонідівна

___________________
(підпис)
___________________
(підпис)

КОДИ
2019 12 31
Підприємство: Приватне акціонерне товариство "Одеська регіональна страхова компанія" за ЄДРПОУ 31277606
Дата (рік, місяць, число)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 рік
Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

0

0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

0

Надходження від повернення авансів

3020

6618

1027

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках

3025

53

61

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

0

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

9488

6937

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

1456

1464

Товарів (робіт, послуг)

3100

1406

1470

Праці

3105

331

258

Відрахувань на соціальні заходи

3110

90

71

Зобов'язань з податків і зборів

3115

332

644

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

233

562

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість

3117

0

0

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

0

0

Витрачання на оплату авансів

3135

6586

1066

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

0

0

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

0

0

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами

3150

2865

3784

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

0

0

Інші витрачання

3190

1053

738

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

4952

1458

фінансових інвестицій

3200

0

0

необоротних активів

3205

0

0

відсотків

3215

3974

1441

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:

Витрачання на оплату:

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

Надходження від отриманих:

Стаття

Код
рядка

За звітний
період

За аналогічний період
попереднього року

1

2

3

4

Надходження від погашення позик

3230

0

250

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

12771

1883

фінансових інвестицій

3255

14137

5594

необоротних активів

3260

0

5

Виплати за деривативами

3270

0

0

Витрачання на надання позик

3275

0

250

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої
господарської одиниці

3280

0

0

Інші платежі

3290

6

4

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

2602

-2279

Власного капіталу

3300

0

0

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

645

773

Викуп власних акцій

3345

0

0

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

0

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

0

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

0

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

0

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах

3375

0

0

Інші платежі

3390

0

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

645

773

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

8199

-48

Залишок коштів на початок року

3405

5009

5057

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

13208

5009

Витрачання на придбання:

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

Витрачання на:

Керівник
Головний бухгалтер

Ітигін Владислав Анатолійович
Арнаут Светлана Леонідівна

___________________
(підпис)
___________________
(підпис)

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31
Підприємство Приватне акціонерне товариство "Одеська регіональна страхова компанія" за ЄДРПОУ 31277606
Звіт про власний капітал
за 2019 рік
Форма №4

Стаття
1

Код за ДКУД 1801005

Капітал
Нерозподілен
Вилуч
Код
Додатков Резервн
Неопла
Зареєстрован
у
ий прибуток
ений
Інші
рядк
ий
ий
чений
ий капітал дооцінк
(непокритий
капіта резерви
а
капітал капітал
капітал
ах
збиток)
л

Всього

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на
початок року

4000

20020

0

0

265

41175

0

0

0

61460

Коригування:
Зміна
облікової
політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення
помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований
залишок на
початок року

4095

20020

0

0

265

41175

0

0

0

61460

Чистий
прибуток
(збиток) за
звітний період

4100

0

0

0

0

411

0

0

0

411

Інший
сукупний дохід
4110
за звітний
період

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
необоротних
активів

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Дооцінка
(уцінка)
фінансових
інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені
4113
курсові різниці

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого
сукупного
доходу
асоційованих і
спільних
підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший
4116
сукупний дохід

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування
прибутку до
4205
зареєстрованог
о капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування
до резервного
капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
(дивіденди)

4210

Стаття

Капітал
Нерозподілен
Вилуч
Код
Додатков Резервн
Неопла
Зареєстрован
у
ий прибуток
ений
Інші
рядк
ий
ий
чений
ий капітал дооцінк
(непокритий
капіта резерви
а
капітал капітал
капітал
ах
збиток)
л

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Сума чистого
прибутку,
належна до
бюджету
відповідно до
законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
створення
спеціальних
(цільових)
фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого
прибутку на
матеріальне
заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення
заборгованості 4245
з капіталу

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до
капіталу

Вилучення капіталу:
Викуп акцій
(часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж
викуплених
акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання
викуплених
акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення
частки в
капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення
номінальної
вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в
капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання
(продаж)
неконтрольова
4291
ної частки в
дочірньому
підприємстві

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у
капіталі

4295

0

0

0

0

411

0

0

0

411

Залишок на
кінець року

4300

20020

0

0

265

41586

0

0

0

61871

Керівник
Головний бухгалтер

Ітигін Владислав Анатолійович
Арнаут Светлана Леонідівна

___________________
(підпис)
___________________
(підпис)

ЗАЯВА КЕРІВНИЦТВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ЗА ПІДГОТОВКУ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року
1. Керівництво ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ» (скорочено ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ, далі – Товариство та/або Компанія в
усіх відмінках) несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, що достовірно відображає фінансове становище
Товариства станом на 31 грудня 2019 року, а також результати його діяльності, рух грошових коштів і зміни в капіталі за
рік, що закінчився цією датою, згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (далі - МСФЗ).
2. При підготовці фінансової звітності згідно МСФЗ керівництво несе відповідальність за:
- вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
- застосування обґрунтованих облікових оцінок і розрахунків;
- дотримання вимог МСФЗ або розкриття всіх суттєвих відхилень від МСФЗ в примітках до фінансової звітності
Товариства;
- підготовку фінансової звітності згідно з МСФЗ, виходячи із припущення, що Товариство продовжуватиме
свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке продовження не буде правомірним;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх відносин і операцій між пов'язаними сторонами;
- облік і розкриття у фінансовій звітності всіх подій після дати балансу, які вимагають коригування або
розкриття;
- розкриття всіх претензій у зв'язку з судовими позовами, які були або, можливо, будуть в найближчому
майбутньому;
- достовірне розкриття у фінансовій звітності інформації про всі надані кредити або гарантії від імені
керівництва.
3. Керівництво Товариства також несе відповідальність за:
- складання фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою та за такий внутрішній
контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить
суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки;
- за вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення зберігання активів Товариства, запобігання
та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.

Генеральний директор

________________________ В.А.Ітигін

Головний бухгалтер

________________________ С.Л.Арнаут

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,
ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2019 РОКУ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
(далі – Компанія або Товариство)
1.

Загальна інформація про Товариство

Повна назва юридичної особи: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ».
ЄДРПОУ: 31277606
Місцезнаходження:
Україна, 65058, Одеська обл., м. Одеса, вул. Довженка, буд.6-А.
Дата, місце та номер реєстрації: 04 грудня 2000 року Виконавчий комітет Одеської міської ради
№15561070004002449.
Види діяльності:
65.12-Інші види страхування, крім страхування життя
Орган управління, у віданні якого перебуває Компанія: Компанія є самостійною, не перебуває у віданні органів
управління
Середня кількість працівників станом на 31.12.2019 року 5 осіб
Звітна дата
станом на кінець дня 31 грудня 2019 року
Звітний період 2019 рік
Функціональна валюта звітності
гривня
Одиниці виміру звітності
тисячі гривень
Відокремлені підрозділи відсутні
ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» не належить до фінансових груп.
Дочірні підприємства відсутні.
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» (скорочено – ПрАТ «ОРСК», далі
Товариство або Компанія в усіх відмінках) була створена 04.12.2000 року у виглядi Закритого акцiонерного товариства
«Одеська регіональна страхова компанія», яке зареєстроване рішенням Виконавчого комітету Одеської міської ради
відповідно до законодавства (свідоцтво серії А01 за №5002182 ), номер запису в Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 15561070004002449.
У 2010 р. на виконання вимог Закону України «Про акцiонернi товариства» вiдбулась реорганiзацiя шляхом
перетворення на Приватне акціонерне товариство, яке є правонаступником ЗАТ «Одеська регіональна страхова
компанія», перереєстрація Виконавчим комітетом Одеської міської ради відбулась 23.11.2010 року (свідоцтво серії А01
за № 319815, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців
15561050011002449).
Компанія функціонує на законних засадах і в своїй діяльності керується чинним законодавством України та
засновницькими документами.
Предметом діяльності Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» є
страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх
управлінням, які здійснюються на основі безстрокових ліцензій, що видані Державною Комісією з регулювання ринків
фінансових послуг України:
Номери отриманих ліцензій та дати їх видачі
Ліцензія

Номер

Дата

Страхування від нещасних випадків

АГ №569158

20.12.2010

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АГ №569156

20.12.2010

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АГ №569153

20.12.2010

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АГ №569154

20.12.2010

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)

АГ №569155

20.12.2010

АГ №569160

20.12.2010

Страхування фінансових ризиків

АГ №569161

20.12.2010

Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті

АГ №569159

20.12.2010

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та АГ №569162
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

20.12.2010

Страхування відповідальності перед третіми
передбачена пунктами 12 - 14 цієї статті)

особами

(іншої,

ніж

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів
на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних АГ №569157
вантажів

20.12.2010

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення,
АВ №594180
випадкового пошкодження або псування

16.12.2011

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» є юридичною особою, має
самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням. Компанія діє на засадах госпрозрахунку, укладає угоди із
зацікавленими підприємствами, установами, організаціями та громадянами.
Предмет і цілі діяльності, а також повноваження органів управління Компанії визначаються Статутом. Статут
Компанії розроблено та зареєстровано у відповідності з вимогами чинного законодавства.
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» зареєстроване як фінансова
установа відповідно до Розпорядження Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від
24.06.2004 р. за № 1224, присвоєно реєстраційний номер 11100418, та надане 21.08.2004 р. свідоцтво серії СТ № 10.
Присвоєно код фінансової установи – 11, зареєстровано переоформлення свідоцтва: 14.03.2011р.
Компанія зареєстрована платником податків за № 2208 від 07.12.2010 р. в ДПІ Приморського району м. Одеса.
Товариство має сайт, на якому розміщена інформація, відповідно до вимог законодавства, адреса сайту
https://orsk.com.ua/
Розмір статутного капіталу ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» на 31.12.2019 року складає 20 020
тис. грн. Статутний капітал поділений на 55000 простих іменних акцій номінальною вартістю 364 гривні кожна.
Заборгованості по сплаті Статутного капіталу власники Товариства не мають.
Власниками істотної участі є
частка в СК,
Фізичні особи / Юридичні особи
тис.грн./
в%
1) Компанія «Вальфонда Холдінз Лімітед», зареєстрована 29/01/2003р. реєстратором у справах 4 804,80
юридичних осіб Кіпру за № 135903, адреса - Кіпр, Нікосія, Киріаку Маціс, 16 Ігл Гаус, 10-й 24%
поверх,Агіой Омологітес, 1082.
2) Компанія «Фінертон Лімітед», зареєстрована 03/07/2002 р. реєстратором у справах юридичних осіб 4 954,77
Британських Віргінських островів за № 503257, адреса - 3-й поверх, Женева Плейс, Вотерфрант 24,75%
Драйв, Роуд Таун, Тортола, Британські Віргінські острови
3) Компанія «Петрус Оверсіз ЛТД», зареєстрована 07/06/1993 р. реєстратором у справах юридичних 4 804,80
осіб Британських Віргінських островів за №87570, адреса – Британські Віргінські острови, Тортола, 24%
м.Роуд Таун, а/с 3175.
4) ТОВ «Завчасний цвях», ЕДРПОУ 40971686 (Україна), адреса- вул. Генуезька, буд.1/2, офіс 480,11
нежитлове приміщення 402, м. Одеса, Одеська область, 65009
2,4%
5) Ітигін Владислав Анатолійович (Україна), адреса – вул. Ак. Вільямса, буд.72, кв.2, м. Одеса, 1 981,98
Одеська область, 65089
9,9%
6) Ітигіна Олена Володимирівна (Україна), адреса- Ак. Вільямса, буд.72, кв.2,м. Одеса, Одеська 1 958,32
область, 65089
9,78%
7) Цебеняк Олександр Іванович (Україна), адреса- вул.Тополина, 22, кв.47,м.Одеса, Одеська 1035,22
область,65114
5,17%
Загалом:
20020,00
100,0%

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

При складанні фінансової звітності Товариство застосувало всі нові і змінені стандарти й інтерпретації,
затверджені РМСБО та КМТФЗ, які належать до його операцій, що набрали чинності на дату випуску фінансової
звітності Товариства за 2019 рік, в тому числі застосувало МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» (в редакції 2014
року) та МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» (з поправками, випущеними в квітні 2016 року) по
відношенню до звітних періодів, що починаються з/після 1-го січня 2018 року.
Ефект застосування нових та переглянутих стандартів:
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами».
Компанія застосувала МСФЗ (IFRS) 15 «Дохід від договорів з клієнтами» ретроспективно з кумулятивним
ефектом первісного застосування, визнаним на дату первісного застосування. Компанія укладає контракти з клієнтами
на умовах оплати протягом короткого періоду часу, угоди не носять багатокомпонентний характер, компанія не має
програм лояльності та специфічних гарантій, тому перше застосування МСФЗ 15 суттєво не вплинуло на фінансовий
стан та фінансові результати компанії.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»:
З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого передбачає зміну
класифікації та підходів до зменшення корисності фінансових інструментів.
МСФЗ 9 передбачає три класи фінансових активів, до кожного з яких застосовуються свої правила оцінки та
визнання прибутків та збитків:
1) за амортизованою вартістю;
2) за справедливою вартістю з визнанням її змін в іншому сукупному доході;
3) за справедливою вартістю з визнанням її змін у прибутку або збитку.
Розподіл активів за цими класами відбувається при першому застосуванні МСФЗ 9 на 1 січня 2018 року і в
подальшому при первісному визнанні кожного нового активу. Цей розподіл здійснюється відповідно до двох критеріїв:
характеристики договірних грошових потоків (чи є вони виключно виплатою основної суми боргу та відсотків на неї)
та бізнес-моделі, яка застосовується до цих активів (утримуються активи для погашення чи для продажу, чи для обох
цілей).
До фінансових активів доступних до продажу, що після первісного визнання обліковуються за справедливою
вартістю через інший сукупний дохід, Компанія відносить інвестиції в акції та корпоративні права, якщо відсоток
володіння менше 20%. Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок
очікуваних кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю.
Компанія має фінансові активи і зобов'язання, що обліковувалися за попередньою обліковою політикою відповідно до
МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» за амортизованою собівартістю, тому перехід на МСФЗ 9
«Фінансові інструменти не вплинув на класифікацію і оцінку цих фінансових активів і зобов'язань, які продовжують
обліковуватися за амортизованою собівартістю.
До фінансових активів, що обліковуються за амортизованою собівартістю, Компанія застосувала вимоги МСФЗ
9 щодо знецінення.
Поправки МСФЗ (IFRS) 9 - «Умови про дострокове погашення з потенційним негативним відшкодуванням»,
що набрали чинності з 01 січня 2019 року визначають, що згідно МСФЗ (IFRS) 9 борговий інструмент може оцінюватися
за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю через інший сукупний дохід при умові, що передбачені
договором грошові потоки є виключно виплатами основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної
суми боргу ( критерій грошових потоків) та інструмент утримується в рамках бізнес-моделі, що дозволяє таку
класифікацію. Поправки до МСФЗ (IFRS) 9 пояснюють, що фінансовий актив задовольняє критерію «грошових
потоків» незалежно від того, яка подія чи обставина призводить до дострокового розторгнення договору, а також
незалежно від того, яка сторона сплачує або отримує обгрунтоване відшкодування за дострокове розторгнення
договору. Ці поправки були враховані Товариством, але вони не вплинули на його фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства» 14A, що набрали чинності з 01 січня 2019 року визначають, що організація застосовує МСФЗ (IFRS) 9 до
довгострокових вкладень в асоційовану організацію або спільне підприємство, до яких не застосовується метод
дольової участі, але які, по суті, складають частку чистої інвестиції в асоційовану організацію або спільне підприємство
( довгострокові вкладення). Це роз’яснення є важливим, тому що воно пояснює, що до таких довгострокових вкладень
застосовується модель очікуваних кредитних збитків, визначена в МСФЗ (IFRS) 9.
В поправках також роз’яснюється, що при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9 організація не бере до уваги збитки, що
понесені асоційованою організацією або спільним підприємством, або збитки від знецінення чистої інвестиції, визнані
в якості коригувань чистої інвестиції в асоційовану організацію або спільне підприємство, що виникли в наслідок
застосування МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства».
Ці поправки застосовуються ретроспективно і набирають чинності по відношенню до річних періодів, що
починаються з 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається дострокове застосування.
Компанія має два договори на iнвестування в галузі економіки України за напрямами, затвердженими
Постановою КМУ № 1211 вiд 17.08. 2002 р. Ці договори були проаналізовані на предмет застосування вищевказаних
Поправок до МСФЗ (IAS) 28 - «Довгострокові вкладення в асоційовані організації та спільні підприємства» -14A. В
договорах містяться умови щодо участі Компанії в прибутках обєктів інвестицій і наголошується на відсутності
процентів за користування коштами. Таким чином, Компанія прийняла рішення продовжувати обліковувати ці
інвестиції за методом участі в капіталі у відповідності до МСФЗ (IAS) 28, згідно якого: «Метод участі в капіталі – це
метод обліку, за яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім коригують відповідно до зміни частки
інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток чи збиток інвестора включає частку
інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування, а інший сукупний дохід інвестора включає його частку в іншому
сукупному доході об’єкта інвестування.»
Таким чином, поправки до МСФЗ (IAS) 28 не вплинули на фінансовий стан Компанії.

Товариство застосовує МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» з 01 січня 2019 року із використанням повного
ретроспективного методу застосування, згідно якого вимагається перерахунок раніше представленої фінансової
звітності. Товариство при переході на МСФЗ 16 використало спрощення практичного характеру, яке дозволяє на дату
первісного застосування застосовувати стандарт лише до тих договорів, які були визнані як договори оренди.
Товариство також використовує звільнення від визнання як договорів оренди, термін оренди на дату початку оренди
яких складає не більше 12-ти місяців і які не містять права на майбутнє придбання активу (короткострокова оренда), а
також для договорів оренди, в яких базовий актив має низьку вартість ( оренда активів низької вартості).
МСФЗ (IFRS) 17 «Страхові контракти» випущений в травні 2017 року Радою з МСФЗ- новий всеохопний
стандарт фінансової звітності для страхових контрактів, який розглядає питання визнання та оцінки, представлення та
розкриття інформації. Він замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти», який був випущений в 2005 році.
МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів страхових контрактів не залежно від організації, яка їх випускає, а також
до визначених типів гарантій та фінансовим інструментам з умовами дискреційної участі. Є також кілька виключень із
сфери застосування.
Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 міститься в наданні моделі обліку страхових контрактів, яка є більш
ефективною та послідовною для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на
попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17 надає всесторонню модель обліку страхових контрактів,
охоплюючі всі доречні аспекти обліку. МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності по відношенню до звітних періодів, що
починаються з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому вимагається надання порівняльної інформації.
Допускається дострокове застосування при умові, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 та МСФЗ (IFRS) 15
на дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї.
Компанією не приймалося рішення щодо дострокового застосування МСФЗ (IFRS) 17.
Концептуальні основи фінансової звітності - що наберуть чинності з 01 січня 2020 року, якими введено
концепцію діяльності керівництва в інтересах власників і уточнено інформацію, яка виникає в зв'язку з цим. Повернено
концепцію обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому описує обачність як «обережність при винесенні
суджень в умовах невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може вплинути на достовірне подання
інформації. Суб'єкт, що звітує - це організація, яка за власною ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову
звітність і не обов'язково є юридичною особою. Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в
результаті минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди. Зобов'язання існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті минулих подій. Зобов'язання - це
обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації
для включення в звіт про фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню
активу, зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або частково
визнаного активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації.
Введено дві категорії методів оцінки:
Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної вартості надають інформацію про
об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної) суми операції або події.
Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної вартості надають грошову інформацію
про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть
включати справедливу вартість, цінність використання, вартість виконання і поточну вартість.
Введено термін «звіт (и) про фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом
про ІСД. Звіт про прибутки та збитки є основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. За
замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в звіт про прибутки і
збитки.
Керівництво та управлінський персонал Компанії наразі проводять дослідження щодо ефекту потенційного
впливу на фінансову звітність цієї редакції Концептуальної основи фінансової звітності.
Поправки до МСФЗ (IAS) 19 - «Внесення змін в програму, скорочення програми або погашення зобов’язань по
програмі», що набрали чинності з 01 січня 2019 року, не спричинили впливу на фінансову звітність, оскільки
Товариство не має пенсійних програм, крім державного обов’язкового страхування.
Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А, що набрала чинності з 01 січня 2019 року, встановлює,
що організація повинна визнати наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони визначені в МСФЗ 9,
коли вона визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів пов'язані більш
безпосередньо з минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл прибутку, ніж з розподілами на користь
власників. Тому організації слід визнавати наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або
збитків, іншого сукупного доходу або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку визнала такі минулі операції
або події. Компанія має намір застосувати цю поправку в разі прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
Товариством оцінено Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність по відношенню до правил нарахування
податку на прибуток», що набрало чинності з 01 січня 2019 року, яке розглядає порядок обліку податків на прибуток
в умовах існування невизначеності по відношенню податкових трактувань, що впливає на застосування МСФО (IAS)
12 «Податки на прибуток». Тлумачення не застосовується до податків та зборів, які не відносяться до сфери
застосування МСФО (IAS) 12, а також не містить особливих вимог, що стосуються відсотків та штрафів, пов’язаних із
невизначеними податковими трактовками. Зокрема, Тлумачення розглядає наступні питання:
►
Чи розглядає організація невизначені податкові трактовки окремо;

Припущення, які організація робить по відношенню до перевірки податкових трактовок податковими органами;
Як організація визначає оподатковуваний прибуток ( податкові збитки ), податкову базу, невикористані
податкові збитки та пільги і ставки податку;
►
Як організація розглядає зміни фактів та обставин.
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактовку окремо або в сукупності
з однією або кількома невизначеними податковими трактовками. Необхідно використовувати підхід, який дозволить з
більшою точністю передбачити результат вирішення невизначеності.
Товариство застосовує значні судження при виявленні невизначеності по відношенню до правил нарахування
податку на прибуток і проаналізувало вплив даного Тлумачення на його фінансову звітність.
При застосуванні Тлумачення КТМФЗ (IFRIC) 23 Товариство проаналізувало наявність невизначених
податкових трактовок і з урахуванням того, що воно виконує вимоги податкового законодавства і, виходячи із
проведеного аналізу практики його застосування, прийшло до висновку, що прийняття застосованих ним податкових
трактовок податковими органами, є вірогідним. Дане Тлумачення не здійснило впливу на фінансову звітність
Товариства.
►
►

Товариством було прийняте рішення коментувати лише ті поправки, які мають вплив на його фінансову
звітність.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2015-2017 р.р., що набрали чинності з 01 січня 2019 року, такі як МСФЗ
(IFRS) 3 «Об’єднання бізнесу», МСФЗ (IFRS), 11 «Спільна діяльність», МСФЗ (IAS) 23 «Витрати на позики», МСФЗ
(IAS) 12 «Податки на прибуток» щодо податкових наслідків по відношенню до дивідендів. Ці поправки не вплинули на
фінансову звітність Товариства по причині відсутності в нього операцій, яких стосуються вказані поправки.
Товариство не застосовувало достроково будь які інші МСФЗ, тлумачення та поправки, які були випущені, але
ще не набрали чинності. Товариство має намір їх використовувати з дати вступу в дію по відношенню до операцій, які
проводяться в межах його господарської діяльності. Інші поправки та тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), що діють на дату складання цієї фінансової звітності, як
було вище вказано, були застосовані, але вони не мали впливу на цю фінансову звітність, крім інформації щодо впливу
нових стандартів, що розкрита в цьому параграфі.
2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта України - гривня,
складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч.
2.4. Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до
якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не
включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше
здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності.
За 12 місяців, що закінчилися 31 грудня 2019 р., оборотні активи Товариства перевищували поточні
зобов’язання на 16 653 тис. грн.
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) суттєво перевищує розрахунковий нормативний запас
платоспроможності, розмір активів, визначених ст.30 Закону України «Про страхування», складає – 61 834 тис.грн., що
перевищує розмір розрахункового нормативного запасу платоспроможності (1574,8 тис.грн.) на 60259,2 тис. грн.
ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" продовжує розбудовувати портфель державних боргових
паперів. Таким чином, Компанія одночасно отримує додатковий інвестиційний прибуток, і має інструмент забезпечення
додаткової платоспроможності та ліквідності, оскільки ці цінні папери можуть бути швидко переведені в грошові
кошти, у разі настання потреби у виплатах страхових відшкодувань.
Ці показники підтверджують здатність товариства продовжувати діяльність на безперервній основі.
Керівництво ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» здійснює постійний контроль за діяльністю
страхової компанії, що і дозволяє оперативно реагувати на будь-які внутрішні та зовнішні загрози і запобігати
можливим втратам або їх мінімізувати, про що свідчить, зокрема, багаторічна прибуткова діяльність компанії,
відсутність позовів та скарг з боку клієнтів.
2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності
Дана фінансова звітність за рік, який закінчився 31 грудня 2019 року, була затверджена керівництвом
Товариства 25.02.2020 року. Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її затвердження до випуску.
2.6. Звітний період фінансової звітності
Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня
по 31 грудня 2019 року.
3. Суттєві положення облікової політики
3.1. Основи оцінки, застосовані при складанні фінансової звітності
Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості та справедливої вартості або
амортизованої собівартості окремих фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Оцінка
справедливої вартості як фінансових, та і не фінансових активів, здійснюється з використанням методів оцінки,
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 фінансового інструменту, аналіз дисконтованих грошових потоків, 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.
3.2. Загальні положення щодо облікових політик
3.2.1. Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом
господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком
РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну та достовірну інформацію про операції,
інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є
несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 4 «Страхові контракти»,
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Товариство застосовує вимоги МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами», але в тій
мірі, що не суперечить МСФЗ 4 «Страхові контракти».
3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках
Товариство 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.
З 1 січня 2018 року Товариство застосовує МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». Товариство отримує
основний дохід від страхової діяльності. Застосування МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами» на відображення
результатів діяльності не мало суттєвого впливу.
Керівництвом Товариства було прийнято рішення про застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з 1 січня
2018 року. Зокрема, нові вимоги до класифікації фінансових активів і зобов’язань.
Розподіл активів за класами відбувається при першому застосуванні МСФЗ 9 на 1 січня 2018 року і в
подальшому при первісному визнанні кожного нового активу. Цей розподіл здійснюється відповідно до двох критеріїв:
характеристики договірних грошових потоків (чи є вони виключно виплатою основної суми боргу та відсотків на неї)
та бізнес-моделі, яка застосовується до цих активів (утримуються активи для погашення чи для продажу, чи для обох
цілей).
Враховуючи класифікацію фінансових активів, що використовується Товариством, розрахунок очікуваних
кредитних збитків застосовується до фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю. Інформація
про облікові політики щодо очікуваних кредитних збитків та інформація про суми, обумовлені очікуваними
кредитними збитками наведена у наступних параграфах цих Приміток.
3.2.3. Форма та назви фінансових звітів
Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим НП(С)БО 1
«Загальні вимоги до фінансової звітності», та форми Приміток, що розроблені у відповідності до МСФЗ .
3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах
Згідно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звіт про сукупний дохід передбачає подання витрат, визнаних у
прибутку або збитку, за класифікацією, основаною на методі «функції витрат» або «собівартості реалізації», згідно з
яким витрати класифікують відповідно до їх функцій як частини собівартості чи, наприклад, витрат на збут або
адміністративну діяльність.
Представлення грошових потоків від операційної діяльності у Звіті про рух грошових коштів здійснюється із
застосуванням прямого методу, згідно з яким розкривається інформація про основні класи надходжень грошових
коштів чи виплат грошових коштів. Інформація про основні види грошових надходжень та грошових виплат формується
на підставі облікових записів Товариства.
3.3. Облікові політики щодо страхових контрактів та зобов'язань
3.3.1. Страхові контракти: Класифікація контрактів
Страховий контракт - контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий ризик іншої
сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена
непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса. Визначення страхового
контракту посилається на невизначену подію, для якої несприятливий вплив на власника страхового поліса є
контрактною передумовою платежу.
Страховий ризик не є фінансовим ризиком. Фінансовий ризик- це ризик можливої майбутньої зміни одного або
кількох визначених фінансових параметрів, таких як процентні ставки, ціни на фінансові інструменти, ціни на споживчі
товари, валютний курс, індекс цін чи ставок, показник кредитного рейтингу чи індексу платоспроможності, тощо, або
у випадку зміни нефінансових параметрів - якщо така зміна не є характерною для сторони контракту. Страхові
контракти можуть також покривати певний фінансовий ризик. Страховий ризик є суттєвим, якщо внаслідок страхового
випадку у компанії може виникати зобов'язання зі сплати суттєвих збитків. З моменту класифікації контракту як
страхового, його класифікація залишається незмінною до припинення дії контракту або виконання всіх прав та
зобов'язань. Контракти, згідно з якими передача страхового ризику до компанії від власника страхового поліса є

несуттєвою, класифікуються як фінансові інструменти.
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» оцінює значимість страхового
ризику за кожним окремим контрактом. Отже, страховий ризик може бути значним, навіть якщо ймовірність суттєвих
збитків для всього портфеля контрактів є мінімальною. Така індивідуальна оцінка кожного окремого контракту
полегшує класифікацію контракту як страхового контракту. Проте, якщо відомо, що відносно однорідний портфель
невеликих договорів складається з контрактів, кожен з яких передає страховий ризик, то страховикові не треба вивчати
кожен контракт з цього портфеля для виявлення незначної кількості непохідних контрактів, які передають незначний
страховий ризик.
Контракт, який відповідає визначенню страхового контракту, залишається страховим контрактом доти, поки
не припиняться всі права та зобов’язання (або поки не закінчиться термін дії).
Контракт перестрахування є різновидом страхового контракту.
3.3.2. Визнання та оцінка страхових контрактів
Компанія визнає всі активи, зобов'язання, дохід та витрати, які виникають від всіх страхових контрактів.
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» безпосередньо визнає та оцінює
контрактні права (активи) та зобов'язання за страховими контрактами за справедливою вартістю та не відстрочує
надходження і вибуття грошових потоків (метод нарахування). Оцінювання за справедливою вартістю здійснюється з
урахуванням двох застережень: визнаючи брак операцій на ринку, Компанія використовує припущення та інформацію,
характерні саме для Компанії, якщо ринкову інформацію не можна отримати, не зазнавши неприйнятних витрат та не
доклавши надмірних зусиль; якщо немає ринкових свідчень протилежного, очікувана справедлива вартість страхового
зобов'язання не повинна бути меншою (але може бути більшою) за ціну, яку Компанія встановила б за прийняття нових
контрактів з подібними контрактними умовами та рештою строку погашення від нових власників страхових полісів.
Компанія не підписує страховий контракт та не визнає чистого прибутку, якщо тільки не має таких ринкових свідчень.
Деякі страхові контракти Компанії (страховика) можуть містити компонент депозиту, але здійснити розділення
та оцінити і визнати усі можливі зобов'язання та права є неможливим.
Компанія отримує доходи від реалізації послуг зі страхування, окрім страхування життя. Договори страхування
(страхові контракти) набирають чинності у момент їх підписання, якщо інше не обумовлене в договорі ( контракті).
Дохід визнається, якщо існує упевненість, що Компанія отримає страхову премію від проведення операцій страхування
( або перестрахування).
3.3.3. Премії
Валова сума страхових премій за укладеними договорами страхування являє собою премії визнані на підставі
виникнення відповідальності Страховика згідно графіку платежів, зазначеному у договорі страхування, крім випадків,
коли розірвання договору за будь-якої причини є неможливим. Премії за такими договорами визнаються на контрактній
основі. Премії визнаються з урахуванням комісій, належних до сплати посередникам, і з урахуванням податків на
прибуток на основі премій. Премії за укладеними договорами страхування включають коригування оцінок премій,
отриманих за договорами страхування, укладеними у попередні роки. Зароблена частка отриманих премій визнається у
складі доходу. Зароблені премії визнаються від дати переходу ризику, протягом періоду покриття збитків, з
урахуванням характеру ризиків, передбачених договорами. Премії за укладеними договорами вихідного
перестрахування визнаються як витрати з урахуванням характеру отриманих послуг з перестрахування. Частка премій
за укладеними договорами вихідного перестрахування, не визнаних як витрати, обліковується як попередня оплата.
В доході від надання послуг відображається зароблена премія звітного періоду за діючими договорами
страхування, як розрахункова величина, а саме: сума страхових премій за договорами, які вступили в дію в звітному
періоді, мінус повернення за договорами, які були розірвані в звітному періоді, мінус страхові платежі, що були
передані в перестрахування та результат (+/-) від зміни резервів незароблених премій та РНЗП перестраховиків.
3.3.4. Дострокове припинення дії страхових полісів
Дія страхових полісів може бути достроково припинена Компанією, якщо існують об'єктивні ознаки того, що
страхувальник не бажає, або не може продовжувати сплачувати страхові премії. Таким чином, дострокове припинення
дії страхових полісів стосується переважно тих полісів, умовами яких передбачена сплата страхових премій на основі
графіку платежів. Валова сума страхових премій відображається за вирахуванням повернених премій достроково
припинених полісів страхування.

-

3.3.5. Технічні резерви Товариства
Страхові резерви утворюються з метою забезпечення майбутніх виплат страхового відшкодування залежно від
видів страхування (перестрахування) на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми
або страхового відшкодування за видами страхування.
Формування та облік технічних резервів та частки перестраховиків в них здійснюється відповідно до статті 31
Закону України «Про страхування», «Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя», затвердженої Розпорядженням Державної комісії з регулювання фінансових послуг України №
3104 від 17.12.2004 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10.01.2005р. за № 19/10299 ( із змінами) (
Методика № 3104 та згідно затвердженої «Внутрішньої політики формування технічних резервів» Компанії.
Для відображення зобов’язань за договорами страхування в Компанії формуються страхові резерви за видами
страхування:
резерв незароблених премій,
резерв заявлених, але не виплачених ( не врегульованих ) збитків,
резерв збитків, які виникли, але не заявлені.

3.3.5.1. Резерв незароблених премій
Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства з
урахуванням наступних принципів.
Резерв незароблених премій (unearned premium reserve- UPR) включає частки від сум надходжень страхових платежів
(страхових премій, страхових внесків), що відповідає страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
Розрахунок розміру резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальний
розмір резерву незароблених премій дорівнює сумі розмірів резервів незароблених премій, розрахованих окремо за
кожним видом страхування.
Компанія формує резерв незароблених премій методом «1/365» відповідно до пункту 5 розділу III Методики №
3104. Розрахунок здійснюється повністю в порядку, передбаченому відповідним пунктом Методики.
Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata temporis"), визначається за кожним
договором як добуток надходжень (нарахованих до отримання згідно з умовами договору або законодавства) сум
страхових платежів та результату, отриманого від ділення строку страхового покриття, який ще не минув на дату
розрахунку (у днях), на весь строк страхового покриття (у днях)
3.3.5.2. Резерв заявлених, але не виплачених збитків (РЗЗ)
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (reported but not settled claims reserve - RBNS) включає зарезервовані
несплачені страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників. Оцінка резерву - обсягу зобов'язань
Страховика для здійснення страхових виплат (страхового відшкодування) здійснюється за заявленими вимогами,
включаючи витрати на врегулювання збитків, які не врегульовано або врегульовано не в повному обсязі на дату
розрахунку та які виникли у зв'язку з подіями, що мали ознаки страхових випадків, що мали місце в розрахунковому
або попередніх періодах, та про факт настання яких повідомлено відповідно до вимог законодавства України та/або
умов договору і з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті.
Резерв створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із застрахованими об’єктами. Розмір
резерву заявлених, але не виплачених збитків, Компанія ( Страховик) визначає за кожним видом страхування. При
цьому порядок визнання вимоги за договором, що надійшла Страховику, такою, що є заявленою вимогою, визначається
відповідно до умов відповідних договорів на підставі телефонного, електронного, письмового звернення з приводу
події, яка має ознаки страхового випадку, залежно від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками (та/або
іншими особами, визначеними законодавством або договором страхування) збитків (шкоди) у результаті настання події,
що має ознаки страхового випадку.
Оцінка величини резерву збитків визначається у залежності від сум фактичних або очікуваних страхувальниками
збитків у результаті настання страхового випадку. Якщо розмір збитку неможливо визначити, для розрахунку
використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором.
Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, за видом страхування Страховик визначає за кожною
неврегульованою або врегульованою не в повному обсязі вимогою.
Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається як сума резервів заявлених, але не виплачених
збитків, розрахованих за всіма видами страхування.
В обліковій системі відображається сума актуального резерву заявлених, але не виплачених збитків.
Якщо резерв збитків збільшується проти попередньої звітної дати, то різниця (приріст) відноситься до витрат
страховика. У разі зменшення цього резерву, різниця відноситься на збільшення доходів страховика.
3.3.5.3. Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (РЗНЗ)
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені створюється для здійснення страхових виплат, що виникли у зв’язку
зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких страховику не було заявлено на
звітну дату.
Залежно від виду страхування розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється із
застосуванням актуарних методів або методом фіксованого відсотка.
При розрахунку резерву методом фіксованого відсотка, розмір резерву складає 10% від заробленої страхової
премії за останні 4 повних звітних квартали (розрахунковий період). Зароблена страхова премія визначається
збільшенням суми надходжень страхових премій протягом розрахункового періоду (за вирахуванням частки
перестраховика) на суму незаробленої премії на початок розрахункового періоду (за вирахуванням частки
перестраховика) і зменшенням отриманого результату на суму незаробленої премії на кінець розрахункового періоду
(за вирахуванням частки перестраховика).
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені ((incurred but not reported claims reserve - IBNR)
здійснюється наступними актуарними методами:
Метод Борнхуеттера-Фергюсона;
Метод лінійної комбінації актуарних методів:
методу модифікації ланцюгового методу та методу модифікації методу Борнхуеттера- Фергюсона;
методу модифікації ланцюгового методу та методу модифікації методу Кейп-Код;
методу модифікації методу Борнхуеттера-Фергюсона та методу модифікації методу Кейп-Код.
Модифікацією актуарного методу є розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, одним з двох
зазначених методів, з можливим врахуванням:
впливу інфляції (при свідченнях про зростання розміру середнього збитку);
виявленого тренду у певному факторі розвитку (при свідченнях про зміни в середніх строках врегулювання
збитків);
виявленого відхилення певного індивідуального фактору розвитку (для окремого періоду виникнення та сплати
збитку) від середнього рівню (що може бути спричинено одиничними нетиповими великими виплатами);
зміни збитковості;

іншими факторами, що призводять до тренду в розвитку та розмірах збитків.
До обраних Компанією актуарних методів належить ланцюговий метод (Chain Ladder).
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, розраховується станом на звітну дату та не змінюється до наступної
звітної дати.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені формується та відображається в системі бухгалтерського обліку
станом на кожну звітну дату.
Якщо резерв збитків збільшується проти попередньої дати, то різниця (приріст) відноситься до витрат
страховика. У разі зменшення цього резерву різниця відноситься на збільшення доходів страховика.
3.3.6. Відстрочені аквізиційні витрати (DAC)
Відстрочені аквізиційні витрати (deferred acquisition costs - DAC) - обсяг аквізиційних витрат, що мали місце
протягом поточного та/або попередніх розрахункових періодів, але які належать до доходів наступних розрахункових
періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої страхової премії протягом строку дії
договору страхування/перестрахування.
Визнання відстрочених аквізиційних витрат припиняється коли договір завершую дію або відбувається його
розторгнення.
Страхових формує відстрочені аквізиційні витрати за видами страхування з Таблиці 1, де метод формування
резервів незароблених премій є «1/365».
Визначення розміру відстрочених аквізиційних витрат здійснюється відповідно до пункту 1 розділу VIII
Методики № 3104.
3.3.7. Перестрахування
Компанія укладає договори перестрахування в ході звичайної діяльності з метою обмеження потенційного
чистого збитку шляхом часткової передачі ризику перестраховикам. Договори перестрахування не звільняють
компанію від її прямих зобов'язань перед страхувальниками.
Премії, відступлені перестраховикам та отримані від перестраховиків, представлені у прибутку або збитку та у
звіті про фінансовий стан на валовій основі.
Активи перестрахування включають залишки заборгованості перестраховиків за відступленими
зобов'язаннями зі страхування. Суми, що будуть відшкодовані перестраховиками, оцінюються у спосіб, що
узгоджується з оцінкою резерву збитків, пов'язаного з полісом, що був перестрахований.
Премії за договорами вхідного перестрахування визнаються як доход та обліковуються так, наче
перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифікації продуктів з перестрахування.
Методи визначення розміру прав вимоги до перестраховиків
Розмір прав вимоги до перестраховика визначається:
- У резерві незароблених премій тим самим методом, що і формування власне резервів незароблених премій.
- У резерві заявлених, але не виплачених збитків тим самим методом, що і формування власне резервів
заявлених, але не виплачених збитків, при цьому формування здійснюється за кожною відомою вимогою
страхувальників (та/або іншими особами, визначеними законодавством або договором страхування) повністю
відповідно до умов договору перестрахування, що може покривати такі збитки, та розміру резерву заявлених збитків.
- У Резерві збитків, які виникли, але не заявлені може формуватися у разі суттєвості і розраховується тим самим
методом, що і формування власне резервів заявлених, але не виплачених збитків.
- В інших видах резервів не формується.
Зменшення корисності активів перестрахування
Оцінка активів перестрахування здійснюється Компанією окремо. Якщо корисність активу перестрахування
цедента зменшилась, цедент відповідним чином зменшує його балансову вартість та визнає такий збиток від зменшення
корисності у прибутку або збитку. Корисність активу перестрахування зменшується, якщо і тільки якщо: є об’єктивне
свідчення того, що внаслідок події, яка відбулася після первісного визнання активу перестрахування, цедент може не
отримати всі суми, які повинні йому сплачуватися за умовами контракту; та вплив такої події на суми, які отримає
цедент від перестраховика, можна достовірно оцінити.
3.3.8. Оцінка страхових зобов'язань
Оцінка страхових зобов'язань здійснюється ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» без дисконтування
та з достатньою обачністю.
Компанія (страховик) не визнає 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 коливань збитковості).
Компанія(страховик) здійснює послідовну переоцінку визначених страхових зобов'язань у кожному періоді,
вилучає страхове зобов’язання (або частину страхового зобов’язання) зі свого звіту про фінансовий стан, якщо і тільки
якщо воно припиняється – тобто, коли передбачене контрактом зобов’язання виконується, скасовується або
закінчується термін його дії.
Компанія не проводить згортання активів перестрахування проти відповідних страхових зобов’язань; або
доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами
та слідкує за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування.
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» Компанія (Страховик) на кожну звітну дату оцінює
адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів
за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за
вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в

контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестача повністю визнається у звіті про
прибутки та збитки.
Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) використовуються загальноприйняті
актуарні методи, методи математичного моделювання комбінованої збитковості, теорії випадкових процесів, методи
теорії ймовірностей та математичної статистики.
Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені, але не
врегульовані) використовуються актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників
розвитку страхових виплат.
Ці актуарні розрахунки для ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» проводить ТОВ "Інститут Ризику".
Якщо перевірка свідчить про неадекватність зобов’язань, нестача повністю визнається у прибутку чи збитку.
3.4. Облікові політики щодо фінансових інструментів
3.4.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів
Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ , коли і тільки
коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу
фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
За строком погашення активів або виконання зобов’язань фінансові активи та фінансові зобов’язання
поділяються на поточні - зі строком погашення активів та виконання зобов’язань до 12 місяців, та не поточні
(довгострокові) - зі строком погашення активів або виконання зобов’язань більше 12 місяців.
За виключенням торгівельної дебіторської заборгованості, яка не містить значного компоненту фінансування,
або по відношенню до якої Товариство застосувало спрощення практичного характеру, Товариство первісно оцінює
фінансові активи по справедливій вартості, збільшеній у разі фінансових активів, що оцінюються не за справедливою
вартістю через прибуток або збиток, на суму витрат по угоді.
Під час первісного визнання фінансових зобов'язань Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю.
Фінансові активи класифікуються як такі, що в подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, за
справедливою вартістю через інший сукупний дохід ( ІСД) і за справедливою вартістю через прибуток або збиток.
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою
собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:
а) моделі бізнесу Компанії для управління фінансовими активами; та
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу.
Товариство визнає для цілей подальшої оцінки такі категорії фінансових активів:
1) Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю ( боргові інструменти);
2) Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід з наступною
рекласифікацією накопичених прибутків та збитків ( боргові інструменти );
3) Фінансові активи, класифіковані на розсуд Товариства як оцінювані за справедливою вартістю через інший
сукупний дохід без наступної рекласифікації накопичених прибутків та збитків при припиненні визнання
(інструменти капіталу );
4) Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки.
Фінансові активи класифікуються і оцінюються за амортизованою собівартістю або за справедливою вартістю
через інший сукупний дохід лише в тому разі, коли договірні умови цього активу забезпечують отримання грошових
потоків, які є виключно платежами в рахунок основної суми боргу та відсотків на непогашену частину основної суми
боргу. Така оцінка здійснюється Товариством на рівні кожного фінансового інструмента і має назву SPPI-тесту.
Бизнес-модель, що застосовується Товариством для керування фінансовими активами, описує спосіб, яким
Товариство керує своїми фінансовими активами з метою генерування грошових потоків. Бізнес-модель визначає, чи
будуть грошові потоки наслідком отримання передбачених договором грошових потоків, продажу фінансових активів,
або того і іншого.
Товариство призначає довгострокові стратегічні фінансові інвестиції в інструменти капіталу інших емітентів
як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без наступної рекласифікації накопичених
прибутків та збитків при припиненні визнання.
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.
Фінансові інвестиції, які є борговими інструментами ( облігації, векселі), торгова та інша дебіторська
заборгованість, видані позики, оцінюються після первісного визнання за амортизованою собівартістю за методом
ефективного відсотка, і до них застосовуються вимоги щодо знецінення.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, який
обліковується за амортизованою собівартістю.
Всі операції з придбання чи продажу фінансових активів, що вимагають поставки у визначений термін, що
встановлюється законодавством або правилами, що визнані на визначених ринках ( торгівля на звичайних умовах),
визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Товариство бере на себе зобов’язання придбати або продати
актив.
Припинення визнання фінансових активів відбувається в тому випадку, якщо закінчується строк дії права
Товариства відповідно до договору на отримання грошових коштів від фінансових активів, або якщо воно передає
фінансовий актив іншій стороні без збереження контролю, або практично всіх ризиків та вигід, пов'язаних з правом
володіння фінансовим активом. Будь-які частки участі у переданому фінансовому активі, що виникли або залишились
у Товариства, визнаються як окремий актив або зобов'язання.
При припиненні визнання фінансового активу, крім інструментів капіталу, що класифіковані на розсуд

Товариства як оцінювані за справедливою вартістю через інший сукупний дохід без наступної рекласифікації
накопичених прибутків та збитків при припиненні визнання, повна 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) визнається у прибутку або збитку.
Припинення визнання фінансових зобов'язань відбувається тоді, коли зазначені у договорі зобов'язання
компанії здійснені, анульовані, або коли строк їх дії закінчився.
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних
розділах цих Приміток.
3.4.2. 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.2.3 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.
3.4.3. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить облігації,
депозити, дебіторську заборгованість ( крім торгівельної, що обліковується за МСФЗ 15), у тому числі позики, та
векселі.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод
ефективного відсотка.
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок
дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які мають в
основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок строку, протягом якого
ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до погашення основної суми та валюту, в якій
здійснюватимуться платежі.
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у розмірі, що
дорівнює:
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав значного
зростання з моменту первісного визнання;
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за таким
фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання.
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними грошовими
потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими потоками, які Товариство очікує
одержати на свою користь.
Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом
значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми
очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом
очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання
дефолту (невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за
фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та
підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного
ризику з моменту первісного визнання.
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав
значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент мас низький рівень
кредитного ризику станом на звітну дату.
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або
створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між
валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків,
дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в
прибутку або збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності.

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від чотирьох до дванадцяти місяців з
дати
фінансової звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових
втрат, в складі поточних фінансових інвестицій.
Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення
фінансового активу:
- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaААА, uaАА, uaА,
uaВВВ та банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до
Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків
розраховується в залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців - розмір збитку складає
0%, від 3-х місяців до 1 року - 1% від суми розміщення, більше 1 року - 2%);
- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що
присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств
НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в
залежності в розміру ризиків.
Дебіторська заборгованість
Предметом діяльності Товариства є страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з
формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. Товариство також здійснює виконання зазначених
видів діяльності у вигляді надання послуг для інших страховиків на підставі укладених цивільно-правових угод та
надання послуг (виконання робіт) юридичним і фізичним особам, якщо це безпосередньо пов’язано із зазначеними
видами діяльності. Це зумовлює особливості наявності та класифікації дебіторської заборгованості, зокрема в тому, що
майже вся дебіторська заборгованість є заборгованістю зі страхової діяльності.
Безумовна дебіторська заборгованість визнається як фінансовий актив тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне право одержати грошові кошти.
Дебіторська заборгованість, погашення якої не передбачається фінансовими інструментами, а яка погашається
шляхом отримання немонетарних активів: аванси видані ( в тому числі передплачені витрати), дебіторська
заборгованість з податків та зборів, з працівниками, з розрахунків за претензіями і відшкодування шкоди
(заборгованість не договірного характеру), не відноситься до фінансових активів.
Первісна оцінка дебіторської заборгованості ( крім торгівельної ) здійснюється за справедливою вартістю.
Торгівельна дебіторська заборгованість, яка не містить значного компоненту фінансування, або по відношенню до якої
Товариство застосувало спрощення практичного характеру, оцінюється за ціною угоди у відповідності до МСФЗ 15.
Поточну дебіторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного
рахунку фактури ( договору або контракту), якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
Після первісного визнання подальша оцінка дебіторської заборгованості відбувається за амортизованою
собівартістю.
Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю включає премії, що повинні надійти від власників
страхових полісів, прийняті премії від компаній, що перестраховують свої ризики, суми до отримання за переданими в
перестрахування сумами відшкодування та іншу дебіторську заборгованість.
Резерв дебіторської заборгованості по страховій діяльності складається з двох частин: резерву дебіторської
заборгованості по страховим преміям та резерву дебіторської заборгованості по нарахованим доходам від виставлених
регресів, що мають бути компенсовані винними особами. Резерв формується з принципу обережності по тих боргах, по
яким є імовірність не повернення. Ця ймовірність залежить від періоду прострочення на звітну дату.
Джерелом інформації для можливого створення резерву дебіторської заборгованості по страховим преміям та
по нарахованим доходам від виставлених регресів, що мають бути компенсовані винними особами, є зведені звіти, що
формуються з інформаційної системи.
В розрахунок резерву сумнівних боргів по страховій діяльності враховуються суми простроченої на дату
балансу дебіторської заборгованості (не отримані страхові премії, по договорам страхування та не отримані регреси).
Періодичність розрахунку резерву сумнівних боргів - один раз у квартал. Залишок резерву сумнівних боргів на дату
балансу не може бути більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.
Відносно дебіторської заборгованості у вигляді наданих позик Товариство використовує модель розрахунку
збитку з використанням коефіцієнту співвідношення грошового потоку до загального боргу.
3.4.4. Фінансові активи що оцінюються за справедливою вартістю
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у
прибутку або збитку, відносяться сертифікати інвестиційних фондів, акції та інші інструменти капіталу, а також боргові
інструменти (облігації, векселі та інші), що класифіковані як призначені для торгівлі.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки в
іншому сукупному доході, відносяться сертифікати інвестиційних фондів, акції та інші інструменти капіталу, що
класифіковані як доступні для продажу.
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю.
Справедлива вартість цінних паперів, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом
організатора торгівлі.
Якщо цінні папери мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі
інструменти оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або. за відсутності основного ринку, на
найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство
зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або. за відсутності основного ринку, за
найсприятливіший ринок.

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам
та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих
даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої. Товариство визначає
справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у
фінансовому стані емітента та/або змінами кон'юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також
змінами у кон'юнктурі фондового ринку.
Справедлива вартість цінних паперів, 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.
3.4.5. Зобов'язання.
Кредиторська заборгованість визнається як фінансове зобов'язання тоді, коли Товариство стає стороною
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов'язання сплатити грошові кошти.
До фінансових зобов’язань відносяться: векселі до сплати; облігації випущені; кредити та позики отримані;
торгова кредиторська заборгованість та заборгованість за страховою діяльністю.
До фінансових зобов’язань не відноситься кредиторська заборгованість, погашення якої не передбачається
фінансовими інструментами: аванси отримані (погашається шляхом вибуття немонетарних активів), кредиторська
заборгованість з податків та зборів, з розрахунків по заробітній платі, з іншими кредиторами (заборгованість не
договірного характеру), створені забезпечення.
Поточні зобов'язання - це зобов'язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак:
- Керівництво Товариства сподівається погасити зобов'язання або зобов'язання підлягає погашенню протягом
дванадцяти місяців після звітного періоду;
- Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов'язання протягом
щонайменше дванадцяти місяців після звітного періоду.
Поточні зобов'язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.
Поточні та довгострокові фінансові зобов'язання первісно оцінюються за справедливою вартістю активів, які
повинні бути передані для погашення цих зобов'язань, збільшену на суму витрат, що безпосередньо відноситься до
здійснення операції, і у подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, яка може дорівнювати вартості
погашення, якщо вплив дисконтування є не суттєвим.
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою
первісного рахунку фактури (договору або контракту), якщо вплив дисконтування є несуттєвим.
3.4.6. Згортання фінансових активів та зобов'язань
Фінансові активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік
визнаних у балансі сум і має намір або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно.
3.4.7. Метод участі в капіталі
Метод участі в капіталі – це метод обліку, за яким інвестицію первісно визнають за собівартістю, а потім
коригують відповідно до зміни частки інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток чи
збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування, а інший сукупний дохід
інвестора включає його частку в іншому сукупному доході об’єкта інвестування.
Згідно з методом участі в капіталі, при первісному визнанні інвестиція в асоційоване або спільне підприємство
визнається за собівартістю і згодом її балансова вартість збільшується або зменшується для визнання частки інвестора
в прибутку або збитку об'єкта інвестування після дати придбання. Частка інвестора в прибутку або збитку об'єкта
інвестування визнається в прибутку або збитку інвестора. Виплати, отримані від об'єкта інвестування, зменшують
балансову вартість інвестиції.
Коригування балансової вартості можуть бути необхідними й при зміні пропорційної частки інвестора в об'єкті
інвестування, яка виникає від змін в інших сукупних прибутках об'єкта інвестування. Такі зміни включають і зміни, що
виникають від переоцінки основних засобів та від різниці у валютних курсах. Частка інвестора в цих змінах визнається
в іншому сукупному прибутку інвестора.
Компанія має два договори на iнвестування в галузі економіки України за напрямами, затвердженими
Постановою КМУ № 1211 вiд 17.08. 2002 р. Ці договори були проаналізовані на предмет застосування МСФЗ (IAS) 28
- «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». В договорах містяться умови щодо участі Компанії в прибутках
об’єктів інвестицій і наголошується на відсутності процентів за користування коштами. Таким чином, Компанія
прийняла рішення обліковувати ці інвестиції за методом участі в капіталі у відповідності до МСФЗ (IAS) 28.
3.5. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів
3.5.1. Визнання та оцінка основних засобів
Товариство визнає матеріальні об'єкти основними засобоми, якщо їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду
або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду;
в) вартість яких перевищує 6000 гривень.
Собівартість об'єкта основних засобів визнається активом, якщо і тільки якщо:
а) є ймовірність, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з об'єктом, надійдуть до Товариства;

б) собівартість об'єкта можна достовірно оцінити.
Вартість необоротних активів, які не відповідають критеріям визнання основних засобів, визнається витратами
при введенні в експлуатацію у першому місяці їх використання у розмірі 100% їх вартості.
Клас основних засобів
- це
група активів, однакових за характером і способом
використання в діяльності Товариства. Товариство використовує такі класи основних засобів:
"Інвестиційна нерухомість"
"Земельні ділянки"
"Капітальні витрати на поліпшення земель"
"Будівлі та споруди"
"Машини та обладнання"
"Транспортні засоби"
"Інструменти, прилади та інвентар"
«Багаторічні насадження»;
"Інші основні засоби"
"Придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби".
Основні засоби Товариства враховуються по об'єктах. Об'єкти, що складаються з декількох компонентів, що
мають різні терміни корисної експлуатації чи тих, що приносять вигоду різними способами (що у свою чергу вимагає
застосування по відношенню до них різних норм і методів амортизації), враховуються окремо. Готові до експлуатації
об'єкти, які плануються до використання у складі основних засобів, до моменту початку експлуатації враховуються у
складі класу придбані, але не введені в експлуатацію основні засоби.
Об'єкти основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, первісно оцінюються за їх собівартістю.
Собівартість об'єктів основних засобів складається з:
а) ціни
його
придбання,
включаючи
імпортні
мита
та
невідшкодовані
податки
на
придбання після вирахування торговельних знижок та цінових знижок;
б) будь-яких
витрат,
які
безпосередньо
пов'язані
з
доставкою
активу
до
місця
розташування та приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений
управлінським персоналом;
в) первісної
попередньої
оцінки
витрат
на
демонтаж,
переміщення
об'єкта
та
відновлення території, на якій він розташований, зобов'язання за якими Товариство бере на себе або коли купує цей
об'єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від виробництва запасів
протягом цього періоду.
Собівартість об'єкта основних засобів - це грошовий еквівалент ціни на дату визнання. Якщо
платіж
відкладають на строк довший, ніж звичайний строк кредиту, різниця між грошовим
еквівалентом ціни і загальними
виплатами визнається як відсотки за період кредиту, якщо такі відсотки не капіталізують згідно з МСБО 23.
Собівартість активу, створеного власними силами, визначається з використанням тих самих принципів, як і для
придбаного активу.
Собівартість об'єкта основних засобів, утримуваного орендарем за угодою про фінансову оренду, визначається
згідно з МСФЗ 16 «Оренда».
Після первісного визнання активом, об'єкт основних засобів обліковується за його собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Собівартістю об'єктів основних засобів, що надходять на баланс Товариства на протязі року, визнається їх
первісна вартість, що дорівнює собівартості придбання, визначеною згідно МСБО 16.
Якщо при заміні одного з компонентів складних об'єктів основних засобів виконані умови визнання
матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об'єкта, а операція по заміні
розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.
Припинення визнання балансової вартості об'єкта основних засобів здійснюється:
а) після вибуття, або
б) коли не очікують майбутніх економічних вигід від його використання або вибуття.
Прибуток чи збиток, що виникає від припинення визнання об'єкта основних засобів, включається до прибутку
чи збитку, коли припиняється визнання об'єкта (якщо МСФЗ 16 не вимагає іншого після продажу з подальшою
орендою). Прибутки не класифікуються як дохід.
Основні засоби, що призначені для продажу та відповідають критеріям визнання, обліковуються відповідно до
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність».
3.5.2. Подальші витрати на основні засоби
Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних засобів витрати на поточний ремонт та технічне
обслуговування об’єкту, в тому числі і орендованих основних засобів. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку
періоду, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які
задовольняють критеріям визнання активу.
3.5.3. Амортизація основних засобів
Строк
корисного
використання
по
групах
однорідних
об'єктів
основних
засобів
визначається спеціально призначеною комісією і щорічно переглядається за результатами річної інвентаризації. Строк
корисного використання об'єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну дії договору
лізингу (терміну сплати лізингових платежів).
Амортизація об'єкту основних засобів нараховується з моменту, коли він стає придатним для використання,
прямолінійним методом з метою рівномірного зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку
їх корисного використання, який по групах однорідних об'єктів основних засобів визначається комісією з приймання

основних засобів та затверджується Директором Товариства. Цей строк переглядається щорічно за результатами річної
інвентаризації.
Нарахування амортизації основних засобів починається з моменту, коли цей актив знаходиться у місці та у
стані, необхідному для його використання. Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбувається
раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу (або включають до ліквідаційної групи, яку
класифікують як утримувану для продажу) згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність», або на дату, з якої припиняється визнання активу. Амортизаційні відрахування за кожен період визнаються
у прибутку чи збитку, якщо вони не включені до балансової вартості іншого активу.
Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання.
3.5.4. Нематеріальні активи
Нематеріальні активи Товариства враховуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38
«Нематеріальні активи». Актив - це ресурс:
а) контрольований Товариством у результаті минулих подій; та
б) від якого очікують надходження майбутніх економічних вигід.
Нематеріальний актив визнається, якщо і тільки якщо:
а) є ймовірність того, що майбутні економічні вигоди, які відносяться до активу, надходитимуть до Товариства;
та
б) собівартість активу можна достовірно оцінити.
Нематеріальними активами визнаються контрольовані Товариством немонетарні активи, які не мають
матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від Товариства і використовуються протягом періоду більше
1 року для виробництва продукції, послуг, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.
Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами. Клас нематеріальних активів є групою
активів, подібних за характером та використанням у діяльності Товариства. Окремі класи включають:
а) назви брендів;
б) заголовки та назви видань;
в) комп'ютерне програмне забезпечення;
г) ліцензії та привілеї;
ґ) авторські права, патенти та інші права на промислову власність, права на обслуговування та експлуатацію;
д) рецепти, формули, моделі, проекти та прототипи; та
е) нематеріальні активи на етапі розробки.
Зазначені класи поділяються на (об'єднуються у) менші (більші) класи, якщо це приводить до доречнішої
інформації для користувачів фінансової звітності.
Нематеріальні активи первісно оцінюються за собівартістю. Собівартість - сума сплачених грошових коштів
чи їх еквівалентів або справедлива вартість іншої форми компенсації, наданої для отримання активу на час його
придбання або створення або (якщо прийнято) сума, що відноситься на цей актив при первісному визнанні згідно з
конкретними вимогами інших МСФЗ. Собівартість включає в себе вартість придбання і витрати, пов'язані з доведенням
нематеріальних активів до стану, придатного для експлуатації.
Витрати на придбання окремо придбаного нематеріального активу містять:
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Після первісного визнання нематеріальний актив обліковується за його собівартістю мінус будь-яка накопичена
амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності.
Подальші витрати на нематеріальний актив збільшують вартість нематеріального активу, якщо:
•
існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних
вигід, які перевищать його спочатку оцінений рівень ефективності;
•
ці витрати можна достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.
Якщо
наступні
витрати
на
нематеріальний
актив
необхідні
для
підтримки
спочатку
оціненої ефективності активу, вони визнаються витратами періоду.
Амортизація нематеріальних активів нараховується прямолінійним методом, рівномірно за весь період
очікуваного строку їх корисного використання, встановленого правовстановлюючими документами. Якщо такий термін
в документі не встановлено, термін встановлюється спеціально прзначеною комісією при їх зарахуванні на облік,
виходячи з очікуваного морального зносу, правових або інших обмежень щодо строків використання або інших
факторів. Строк корисної експлуатації нематеріального активу, який походить від договірних чи інших юридичних
прав, не повинен перевищувати період чинності договірних або інших юридичних прав, але може бути коротшим від
терміну їх чинності залежно від періоду, протягом якого Товариство очікує використовувати цей актив. Якщо договірні
або інші юридичні права надаються на обмежений строк, який може бути подовженим, строк корисної експлуатації
нематеріального активу має включати такі періоди (період) поновлення, тільки якщо є свідчення, які підтверджують
можливість поновлення Товариством цього строку без суттєвих витрат.
Товариством встановлені наступні строки для амортизації нематеріальних активів:
Групи
Строк дії права користування
група 1 – програмне забезпечення
відповідно до правовстановлюючого документа, але не
менш як два роки

група 2 –інші нематеріальні активи ( право на ведення відповідно до правовстановлюючого документа, але не
діяльності, використання економічних та інших менш як два роки та не більш як тридцять п’ять років
привілеїв тощо)
Нарахування амортизації починається з моменту, коли нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані,
необхідному для його використання у спосіб, передбачений комісією.
Період
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метод
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експлуатації переглядається постійно діючою інвентаризаційною комісією на кінець кожного фінансового року.
Нематеріальні активи з невизначеним строком корисної експлуатації не амортизуються.
3.5.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів
На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися.
У разі наявності факторів знецінення, основні засоби та нематеріальні активи відображаються в балансі за
мінусом збитків від знецінення згідно з МСБО 36 «Зменшення корисності активів». Збиток від зменшення корисності це сума, на яку балансова вартість активу перевищує суму його очікуваного відшкодування. Сума очікуваного
відшкодування - це більша з двох оцінок: справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж активу або вартості
його використання. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і
тільки якщо сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно
визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з МСБО 16 і 38.
Інвентаризаційна комісія перевіряє зменшення корисності нематеріального активу з невизначеним строком корисної
експлуатації шляхом порівняння суми його очікуваного відшкодування з його балансовою вартістю:
а) щорічно,
б) кожного разу, коли є ознака можливого зменшення корисності нематеріального активу.
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах,
Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного
відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності знос основних засобів та амортизація нематеріальних
активів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості необоротного активу
на систематичній основі протягом строку корисного використання.
3.6. Облікові політики щодо інвестиційної нерухомості
3.6.1. Визнання інвестиційної нерухомості
До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину будівлі, або їх
поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з метою отримання орендних
платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не для: (а) використання у виробництві чи
при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних цілей, або (б) продажу в звичайному ході
діяльності.
Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: (а) є ймовірність того, що Товариство
отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, (б) собівартість інвестиційної
нерухомості можна достовірно оцінити.
Якщо будівлі включають одну частину, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частину
для використання у процесі діяльності Товариства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі
частини об'єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо.
3.6.2. Первісна та послідуюча оцінка інвестиційної нерухомості
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості здійснюється за собівартістю. Витрати на операцію включаються
до первісної вартості. Собівартість придбаної інвестиційної нерухомості включає ціну її придбання та будь-які витрати,
які безпосередньо віднесені до придбання. Безпосередньо віднесені витрати охоплюють, наприклад, винагороди за
надання професійних юридичних послуг, податки, пов’язані з передачею права власності, та інші витрати на операцію.
Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток від зміни
в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. Амортизація на такі активи не
нараховується.
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості зазвичай визначається із залученням незалежного оцінювача.
Періодичність перегляду справедливої вартості зумовлюється суттєвими для обліку коливаннями цін на ринку подібної
нерухомості. Справедлива вартість незавершеного будівництва дорівнює вартості завершеного об’єкта за вирахуванням
витрат на закінчення будівництва.
Якщо оцінити справедливу вартість неможливо, Товариство обирає для оцінки об’єктів інвестиційної
нерухомості модель оцінки за собівартістю відповідно до МСБО 16 та застосовує такий підхід до всієї інвестиційної
нерухомості, при цьому розкриваються причини, з яких не використовується справедлива вартість.
3.7. Облікові політики щодо непоточних активів, утримуваних для продажу
Товариство класифікує непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в
основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Непоточні активи, утримувані
для продажу, оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або
справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язані з продажем. Амортизація на такі активи не
нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої
вартості за вирахуванням витрат на продаж визнається у звіті про фінансові результати.

3.8. Облікові політики щодо оренди
Визнання, оцінка, представлення та розкриття операцій з оренди здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ
16 «Оренда». На початку дії договору Товариство оцінює, чи є договір орендою, або чи містить договір оренду. Договір
є, чи містить оренду, якщо договір передає право контролювати користування ідентифікованим активом протягом
певного періоду часу в обмін на компенсацію.
Товариство проводить повторну оцінку договору чи є договір орендою, або чи містить договір оренду, лише
якщо змінюються умови договору.
Товариство не застосовувати вимоги МСФЗ 16 «Оренда» до:
а)
короткострокової оренди; та
б)
оренди, за якою базовий актив є малоцінним.
В цьому разі Товариство як орендар визнає орендні платежі, пов’язані з такою орендою, як витрати на
прямолінійній основі протягом строку оренди або на іншій систематичній основі.
Вибір щодо оренди, для якої базовий актив є малоцінним, може бути здійснений для кожного окремого випадку
оренди.
На дату початку оренди орендар визнає актив з права користування та орендне зобов’язання. На дату початку
оренди орендар оцінює актив з права користування за собівартістю.
Собівартість активу з права користування складається з:
а)
суми первісної оцінки орендного зобов’язання;
б)
будь-яких орендних платежів, здійснених на, або до дати початку оренди, за вирахуванням
отриманих стимулів до оренди;
в) будь-які первісні прямі витрати, понесені орендарем; та
г)
оцінку витрат, які будуть понесені орендарем у процесі демонтажу та переміщення базового активу,
відновлення місця, на якому він розташований, або відновлення базового активу до стану, що вимагається умовами
оренди, окрім випадків, коли такі витрати здійснюються з метою виробництва. Орендар несе зобов’язання за такими
витратами або до дати початку оренди, або внаслідок використання базового активу протягом певного періоду.
На дату початку оренди Товариство як орендар оцінює орендне зобов’язання за теперішньою вартістю
орендних платежів, не сплачених на таку дату. Орендні платежі дисконтуються, застосовуючи припустиму ставку
відсотка в оренді, якщо таку ставку можна легко визначити. Якщо таку ставку не можна легко визначити, то орендар
застосовує ставку додаткових запозичень орендаря.
Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною
політикою Товариства щодо подібних активів.
Після дати початку оренди Товариство як орендар оцінює орендне зобов’язання,
а)
збільшуючи балансову вартість з метою відобразити процент за орендним зобов’язанням;
б)
зменшуючи балансову вартість з метою відобразити здійснені орендні платежі; та
в)
переоцінюючи балансову вартість з метою відобразити будь-які переоцінки або модифікації оренди,
або з метою відобразити переглянуті по суті фіксовані орендні платежі.
Процентом за орендним зобов’язанням у кожному періоді протягом строку оренди є сума, яка продукує
постійну періодичну ставку відсотка за відповідним залишком орендного зобов’язання. Періодична ставка відсотка це
ставка дисконту, або, якщо це може бути застосовано, - переглянута ставка дисконту.
Після дати початку оренди Товариство як орендар визнає у прибутку або збитку - окрім випадків, коли ці
витрати включаються в балансову вартість іншого активу, застосовуючи інші відповідні стандарти, - такі обидві
складові:
а)
проценти за орендним зобов’язанням; та
б)
змінні орендні платежі, не включені в оцінку орендного зобов’язання у тому періоді, у якому сталася
подія чи умови, які спричинили здійснення таких платежів.
Товариство як Орендодавець класифікує кожну зі своїх оренд або як операційну оренду, або як фінансову
оренду.
Оренда класифікується як фінансова оренда, якщо вона передає в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з
правом власності на базовий актив. Оренда класифікується як операційна оренда, якщо вона не передає в основному всі
ризики та вигоди щодо права власності на базовий актив.
Чи є оренда фінансовою, чи операційною орендою, залежить від сутності операції, а не від форми договору.
Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються в
орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як
витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду
Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при
отриманні доходу від оренди, визнаються як витрати.
3.9. Облікові політики щодо податку на прибуток
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та відстроченого податків. Поточний
податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого
прибутку (збитку) за звітний період. Поточні витрати Товариства за податками розраховуються з використанням
податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.
Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов'язань та являє собою податкові
активи або зобов'язання, що виникають у результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи
зобов'язання в балансі та їх податковою базою.
Відстрочені податкові зобов'язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають
оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому
оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню.

Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій
більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати
вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.
Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в
періоді реалізації відповідних активів або зобов'язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або
дохід і включає в прибуток або збиток за звітний період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або
подій, які визнаються прямо у власному капіталі або від об'єднання бізнесу.
Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок належить до статей, які відображено
безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді.
Товариство прийняло рішення не розраховувати податкових різниць у відповідності до Податкового кодексу
України. Витрати з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум
поточного податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за
правилами бухгалтерського обліку.
3.10. Облікові політики щодо інших активів та зобов'язань
3.10.1. Забезпечення
Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або конструктивну)
внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що погашення зобов’язання
вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання.
Товариство також створює резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток. 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. Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. У разі
необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.
3.10.2. Виплати працівникам
Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов'язання після вирахування будьякої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як
забезпечення відпусток - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати
відпускних.
Виплати працівникам включають:
а) короткострокові виплати працівникам, такі як заробітна плата, оплачені щорічні відпустки та тимчасова
непрацездатність, участь у прибутку та премії (якщо вони підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців після
закінчення періоду);
б) інші довгострокові виплати працівникам, включаючи додаткову відпустку за навчання, виплати з нагоди
ювілеїв чи інші виплати за вислугу років, виплати за тривалою непрацездатністю, а також отримання частки прибутку,
премії та відстрочену компенсацію, якщо вони підлягають сплаті після завершення дванадцяти місяців після закінчення
періоду або пізніше;
в) виплати при звільненні.
3.10.3. Пенсійні зобов'язання
Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до
Пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування на суми поточних нарахувань заробітної
платні. Такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на
одержання внесків, та зароблена відповідна заробітна платня
3.11. Інші застосовані облікові політики, що є доречними для розуміння фінансової звітності
3.11.1. Доходи та витрати
Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання щодо
виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру того, як) клієнт
отримує контроль над таким активом.
При визначені вартості від надання послуг Товариство відповідно до МСФЗ 15 використовує метод оцінювання
за результатом. До методу оцінювання за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на
сьогоднішній день, оцінки досягнутих результатів. Враховуючи принцип обережності для змінної вартості винагороди
розрахунок доходу здійснюється на кінець кожного місяця.
Результат визначення розміру винагороди з надання послуг оформлюється актом виконаних робіт, в якому
відображається розрахунок (оцінка) досягнутих результатів на звітну дату.
Дохід від продажу фінансових активів визнається у прибутку або збитку в разі задоволення всіх наведених далі
умов:
а) Товариство передає договірні права на одержання грошових потоків від такого фінансового активу;
б) Товариство передало покупцеві ризики та переваги від володіння, пов'язані з фінансовим активів;
в) за Товариством не залишається ані подальша участь управлінського персоналу у формі, яка зазвичай
пов’язана з володінням, ані ефективний контроль за проданими фінансовими інструментами, інвестиційною
нерухомістю або іншими активами;

г) суму доходу можна достовірно оцінити;
д) ймовірно, що до Товариства надійдуть економічні вигоди, пов'язані з операцією;
та
е) витрати, які були або будуть понесені у зв’язку з операцією, можна достовірно оцінити.
Дивіденди та проценти визнаються доходом лише у разі, якщо:
- право Товариства на одержання виплат за процентами та дивідендами встановлено;
- є ймовірність, що економічні вигоди, пов'язані з процентами та дивідендами, надійдуть до Товариства;
- суму процентів та дивідендів можна достовірно оцінити.
Дохід визнається у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та критеріям визнання.
Визнання доходу відбувається одночасно з визнанням збільшення активів або зменшення зобов'язань.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи амортизації
активів або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення чистих активів, за винятком зменшення,
пов’язаного з виплатами учасникам.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки за умови відповідності визначенню та одночасно з
визнанням збільшення зобов’язань або зменшення активів.
Витрати негайно визнаються у звіті про прибутки та збитки, коли видатки не надають майбутніх економічних
вигід або тоді та тією мірою, якою майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати визнанню
як активу у звіті про фінансовий стан.
Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають зобов’язання без
визнання активу. Витрати, понесені у зв'язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні
доходи.
3.11.2. Витрати за позиками
Витрати за позиками, які не є частиною фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості
активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до
придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.
3.11.3. Операції з іноземною валютою
Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного
банку України на дату проведення операцій.
Монетарні активи та зобов'язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними
курсами обміну НБУ на дату балансу. Немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній
валюті, відображаються за курсом на дату операції. Немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в
іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли
при перерахунку за монетарними статтями, визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.
Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:
31.12.2019
31.12.2018
Гривня /1 долар США
23,6862
27,6883
Гривня/1 євро
26,4220
31,7141
3.11.4. Капітал
Статутний капітал (далі також – зареєстрований капітал) Товариства сформований за рахунок внесків
акціонерів Товариства. Акціонерами Товариства є юридичні та фізичні особи.
Резервний капітал сформований згідно Статуту Товариства.
Прибуток Товариства утворюється у відповідності до чинного законодавства України. Прибуток, який
одержано після розрахунків з бюджетом та по інших обов’язкових платежах, є чистим прибутком Товариства.
Чистий прибуток може використовуватись Товариством за рішенням Загальних зборів для утворення фондів
Товариства, виплати дивідендів, залишатися в розпорядженні Товариства або використовуватись іншим чином, прямо
не забороненим законодавством.
3.11.5. Умовні зобов’язання та активи
Товариство не визнає умовні зобов'язання в звіті про фінансовий стан Товариства. Інформація про умовне
зобов'язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою.
Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження
економічних вигід є ймовірним.
3.11.6. Пов’язані сторони
Операції зі пов’язаними сторонами визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства
відповідно до МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони».
Пов’язана сторона – фізична особа або суб’єкт господарювання, пов’язані з суб’єктом господарювання, що
складає свою фінансову звітність (у цьому стандарті він зветься “суб’єкт господарювання, що звітує”). а) Фізична особа
або близький родич такої особи є пов’язаною.
Пов'язаними сторонами згідно стандарту не вважаються:
а) два суб'єкти господарювання, просто тому, що вони мають спільного директора або іншого члена провідного
управлінського персоналу, або тому, що член провідного управлінського персоналу одного суб'єкта господарювання
має суттєвий вплив на інший суб'єкт господарювання;
б) два контролюючі учасники, просто тому, що вони здійснюють спільний контроль за діяльністю спільного
підприємства;

в) особи, що надають фінансування; профспілки; комунальні служби; департаменти та агентства органу
державної влади, що не контролюють, не здійснюють спільного контролю або не мають суттєвого впливу на компанію,
що звітує,
лише тому, що вони мають звичайні відносини з компанією (навіть якщо вони можуть обмежувати свободу дії
компанії або брати участь у процесі прийняття рішень компанії);
г) замовник, постачальник, суб’єкт господарювання, що отримав пільги (френчайзер), дистриб'ютор,
генеральний агент, з яким компанія здійснює значний обсяг операцій, просто з причин економічної залежності, що
виникає в результаті вищезазначеного.
Правила взаємин із учасниками групи та особливості формування вартості послуг з адміністрування
встановлюються договором.
4. Основні припущення, оцінки та судження
При підготовці фінансової звітності Товариство здійснює оцінки та припущення, які мають вплив на елементи
фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної
фінансової звітності. Оцінки та судження базуються на попередньому досвіді та інших факторах, що за існуючих
обставин вважаються обґрунтованими і за результатами яких приймаються судження щодо балансової вартості активів
та зобов’язань. Хоча ці розрахунки базуються на наявній у керівництва Товариства інформації про поточні події,
фактичні результати можуть зрештою відрізнятися від цих розрахунків. Області, де такі судження є особливо
важливими, області, що характеризуються високим рівнем складності, та області, в яких припущення й розрахунки
мають велике значення для підготовки фінансової звітності за МСФЗ , наведені нижче.
4.1. Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ , який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства
застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для
потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
- є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та
враховує їх у низхідному порядку:
а) вимоги в МСФЗ , у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у
Концептуальній основі фінансової звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що
розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів,
іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать
вищезазначеним джерелам.
Операції, що не регламентуються МСФЗ Товариством не здійснювались.
4.2. Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується
на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої
вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації,
ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка
справедливої вартості».
4.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових
інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на
припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей
операцій; та
б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може
бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності,
курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша
або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний
вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої вартості фінансових
активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості першого рівня, Керівництво Товариства планує
використовувати оцінки та судження які базуються на професійній компетенції працівників Товариства, 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.
4.4. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів,
що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків
фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть
бути пов’язані з не підконтрольним керівництву Товариства фактором, і можуть суттєво вплинути на оцінку фінансових
інструментів.
4.5. 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 зіставлянням рівня
ризику на дату оцінки. Ставка дисконту має визначатися з урахуванням трьох факторів:
а) вартості грошей у часі;
б) вартості джерел, які залучаються для фінансування інвестиційного проекту, які вимагають різні рівні
компенсації;
в) фактору ризику або міри ймовірності отримання очікуваних у майбутньому доходів.
Станом на 31.12.2019 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в
банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 12,6% річних.
Інформація, що використана для визначення середньозваженої ставки одержана з офіційного сайту НБУ за посиланням
https://bank.gov.ua/control/uk/allinfo розділ «Вартість строкових депозитів».
4.6. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
Відносно фінансових активів, які оцінюються за амортизованою вартістю, Товариство на дату визнання
фінансових активів та на кожну звітну дату визначає рівень кредитного ризику.
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які
оцінюються за амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу
(при значному збільшенні кредитного ризику / для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними
очікуваними кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).
Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий
інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент
стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника.
Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький
ризик настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових
потоків у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій
перспективі можуть знизити, але не обов’язково, здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних
грошових потоків.
Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що
ризик дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж
кредитний ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність.
Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того,
що він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким
станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з
моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії.
Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків.
5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, тобто такі
оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів
та зобов’язань,
оцінених
за
справедливою
вартістю
Грошові кошти

Методики оцінювання

Первісна та подальша оцінка грошових
коштів здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості

Метод
оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Вхідні дані

Офіційні курси НБУ

Інструменти
капіталу

Інвестиційна
нерухомість

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. Зміни
справедливої вартості фінансових
інструментів,
класифікованих
як
призначені
для
продажу,
відображується у прибутку чи збитку.
Зміни
справедливої
вартості
фінансових
інструментів,
класифікованих як доступні для
продажу, відображується в іншому
сукупному доході.
Первісна
оцінка
інвестиційної
нерухомості
здійснюється
за
собівартістю.
Подальша
оцінка
інвестиційної
нерухомості
здійснюється
за
справедливою
вартістю на дату оцінки.

Ринковий,
дохідний,
Інші методи
оцінки

Офіційні
біржові
курси
організаторів торгів на дату
оцінки,
за відсутності визначеного
біржового курсу на дату
оцінки,
використовуються
ціни
закриття
біржового
торгового дня.
Для інших методів оцінки
використовуються
закриті
вхідні дані 3-го рівня:
Дані про платоспроможність
контрагентів,
аналіз
передбачуваних
майбутніх
грошових потоків

Ринковий,
дохідний

Ціни на ринку нерухомості,
дані
оцінки
професійних
оцінювачів

5.2. Вплив використання закритих вхідних даних (3-го рівня) для періодичних оцінок справедливої
вартості на прибуток або збиток
Для таких активів, по яким немає біржових котирувань і відкритих спостережуваних даних, визначення
справедливої вартості здійснюється з використанням оцінок та суджень, які базуються на професійній компетенції
працівників Товариства, досвіді та минулих подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості
фінансових активів. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових
потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих цим фінансовим інструментам, та інших факторів.
Фінансових активів, для яких використовувалися закриті вхідні дані (3 рівня) для визначення справедливої
вартості, на балансі Товариства в 2019 році не було.
5.3. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості
Класи
активів
та
зобов’язань, оцінених
за
справедливою
вартістю
Дата оцінки
Грошові кошти на
поточних рахунках в
банку
Фінансові інвестиції
(Інструменти капіталу)

1 рівень
(ті, що мають
котирування, та
спостережувані)
2019
2018

2 рівень
(ті, що не мають
котирувань, але
спостережувані
2019
2018

3 рівень
(ті, що не мають
котирувань і не є
спостережуваними
2019
2018

2019

2018

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.19

31.12.18

31.12.19

31.12.18

1607

1308

0

0

0

0

1607

1308

0

0

1310

0

0

0

1310

0

31.12.18

Усього

5.4. Переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості
У 2019 та 2018 роках переведень між рівнями ієрархії справедливої вартості не було.
5.5. Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня
ієрархії
Рух активів, що оцінюються за справедливою вартістю з використанням вихідних даних 3-го рівня ієрархії, в
2018 і 2019 році не було.
5.6. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю
Фінансові активи
Фінансові інвестиції
(Інструменти капіталу)

Балансова вартість
На 31.12.2019
На 31.12.2018
1310
0

Справедлива вартість
На 31.12.2019
На 31.12.2018
1310
0

Грошові
поточних
банку

кошти
на
рахунках в

1607

1308

1607

1308

Керівництво Товариства 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.
6. Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах (тис.грн.)
6.1. Доходи і витрати від страхової діяльності
Найменування статті
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміни резерву незароблених премій, валова сума
Зміни частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Всього доходу від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж
страхування життя
Витрати, що відносяться до собівартості страхових послуг
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий прибуток від страхової діяльності
Дохід ( витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Прибуток ( збиток) від страхової діяльності

2019 рік

2018 рік

7021

5449

9516

6559

1534

1598

913

-190

-48

298

7021

5449

1339

1321

1131

1316

4551

2812

-7545

-4335

-10222

-4335

2677

0

-2994

-1523

6.2. Інші операційні доходи
Відсотки одержані на залишок коштів на поточному рахунку
Комісійна винагорода агента
Регрес
Страхове відшкодування на ремонт а/м, що належить Компанії
Разом:

2019 рік
53
9
15
13
90

2018 рік
61
7
68

6.3. Адміністративні витрати

2019 рік

2018 рік

Банківські послуги

29

19

Витрати на аудиторські послуги та інші професійні послуги

596

493

Інші витрати

45

47

Разом

670

559

2019 рік

2018 рік

-

9

182
182

1
10

6.4. Інші операційні витрати
Штрафні санкції Нацкомфінпослуг за не своєчасне надання Звіту
актуарія
Витрати від списання дебіторської заборгованості
Нараховані штрафи та пеня за перевіркою ДФС
Разом:

6.5. Інші доходи і витрати
Інші доходи

2019 рік

2018 рік

-

-

Інші витрати:
Благодійна допомога

-

5

Разом:

-

5

6.6. Дохід від участі в капіталі
Дохід від участі в капіталі (за договорами інвестиції)

2019 рік
0

2018 рік
16

6.7. Інші фінансові доходи і витрати
Доходи за договорами банківських депозитів
Купонний дохід за ОВДП
Разом фінансові доходи:
Фінансові витрати:

2019 рік
720
4018
4 738
133

2018 рік
773
1528
2 301
85

6.8. Податок на прибуток
Відповідно до вимог МСБО 12 "Податки на прибуток" витрати з податку на прибуток є сумою витрат з
поточного та відстроченого податків.
Поточний податок визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо
оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період.
Розрахунок податку на прибуток Товариства здійснюється відповідно до вимог Податкового кодексу України.
Так як річний дохід Товариства за 2018 і 2019 рік не перевищував 20 мільйонів гривень, то в порядку, передбаченому
підпунктом 134.1.1 ПКУ, Товариство прийняло рішення визначення об’єкта оподаткування без коригування
фінансового результату до оподаткування на усі різниці на 2018 і на 2019 рік.
Доходи від страхової діяльності оподатковуються за ставкою 3%, відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2
пункту 136.2 статті 136 Кодексу, прибуток від діяльності – за ставкою 18% відповідно пункту 136.1 статті 136 Кодексу
Витрати з податку на прибуток за 2019 рік становлять 438 тис. грн., за 2018 рік – 233 тис.грн.
6.9. Нематеріальні активи
ПЗ, авторські права
Первісна вартість на 01.01.2019р.

Ліцензії на здійснення
діяльності

Разом

73

187

260

-

-

-

Первісна вартість на 31.12.2019р.

73

187

260

Амортизація на 01.01.2019р.

24

184

208

Нарахування амортизації за 2019р.

15

Амортизація на 31.12.2019р.

39

184

208

Балансова вартість на 01.01.2019р.

49

3

52

Придбання у 2019р.

Балансова вартість на 31.12.2019р.
34
3
37
За звітний період 2019 року надходження та вибуття нематеріальних активів не було.
Самостійно ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» нематеріальні активи у звітному періоді не
створювало.
Нематеріальні активи, отримані за рахунок цільових асигнувань відсутні.
Нематеріальні активи, оформлені у заставу, відсутні.
Капіталізація витрат на позики, що відносяться до придбання (створення) нематеріальних активів (п.8
МСБО/IAS 23 "Витрати на позики"), не здійснювалась.
6.10. Основні засоби.
Первісна вартість ОС на
01.01.2019р.
Придбання ОС у 2019р.
Первісна вартість ОС на
31.12.2019р.
Знос на 01.01.2019р.

Транспортні
засоби

Інші
ОЗ

Комунікаційне
обладнання

250

15

79

-

-

250

224

Комп'ютери та
офісна техніка

інша

Ме
блі

Раз
ом

113

29

486

-

-

-

-

15

79

113

29

486

15

79

103

29

450

Нарахування
2019р.

зносу

за

Знос на 31.12.2019р.

26

-

-

6

-

250

15

79

109

29

482

0,0

36

0,0

4

Балансова вартість ОС на
26
0,0
0,0
10
01.01.2019р.
Балансова вартість ОС на
0,0
0,0
0,0
4
31.12.2019р.
За звітний період 2019 року надходження та вибуття основних засобів не було.
Основні засоби, щодо яких існують обмеження права власності на звітну дату, відсутні.
Основні засоби, придбані за рахунок цільового фінансування, відсутні.
Основні засоби, що знаходяться на консервації на дату кінця звітного періоду, відсутні.

6.11. Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі
За звітний період вартість інших довгострокових фінансових інвестицій зменшилася на 6410 тис. грн. за
рахунок додаткових перерахувань інвестором коштів в сумі 6180 тис.грн. і повернення коштів інвестору в сумі 12590
тис.грн. В 2019 році відрахувань частини чистого прибутку об’єктів інвестицій на користь інвестора не відбувалося.
Фінансові інвестиції
Станом на 31.12.2019 року
Станом на 31.12.2018 року
За договорами інвестиції
53 909
60 319
6.12. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки
в іншому сукупному доході
Фінансові активи
На 31 грудня 2019
На 31 грудня 2018
Кількість
Справедлива
Кількість
Справедлива
вартість
вартість
Акції ПРАТ "АБІНБЕВ ЕФЕС Україна"
16375491
1310
0
0
(ЄДРПОУ 30965655)
UA 4000089437
Разом
*
1310
*
0
Акції придбані 19.12.2019 року і віднесені до 2-го рівня ієрархії вхідних даних, що використовуються для
визначення справедливої вартості ( не мають котирувань, але спостережувані).
6.13. Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю
Фінансові активи
Станом на 31.12.2019 року
Станом на 31.12.2018 року
Довгострокові
фінансові 14 942
8 608
інвестиції в ОВДП
Дебіторська заборгованість
1902
1536
Депозити в національній валюті
11601
3701
Разом:
28445
13845
Товариство розміщує грошові кошти в банках, які за рейтингом НБУ не нижче – АА.
Кошти на депозитних рахунках зберігаються у ПAТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ» і АТ
«ОЩАДБАНК».
Прибуток Компанії за інвестиціями в ОВДП за 2019 рік склав – 4018 тис.грн.
Отримані відсотки на депозитні вклади в 2019 році в сумі 720 тис.грн.
Дебіторська заборгованість
На 31.12.2019р.
На 31.12.2018р.
Зобов'язання страхувальників

1 426

1 146

Заборгованість банків по нарахованим відсоткам

141

66

Нарахован купоний дохід до отримання

317

273

Заборгованість перестраховиків по відшкодуванню збитків

15

11

Страхові відшкодування по договорам страхування

1

40

Інша поточна дебіторська заборгованість

2

0

1 902
1 536
Разом:
Станом на 31 грудня 2019 року загальна сума резерву під очікувані кредитні збитки по дебіторській
заборгованості, що не пов’язана із страховими контрактами, склала 0 тис. грн
6.14. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки
в прибутку/збитку
Грошові кошти
На 31.12.2019р.
На 31.12.2018р.
Каса
Кошти на поточних рахунках у банках

1 607

1 308

Разом:

1607

1308

Товариство розміщує грошові кошти в банках, які за рейтингом НБУ не нижче – АА.

Кошти на поточних рахунках зберігаються у ПAТ «АЛЬФА-БАНК» і ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», а також Компанія
відкрила рахунки та користується послугами ПАТ «МТБ БАНК».
6.15. Не фінансова дебіторська заборгованість
Інша поточна дебіторська заборгованість

На 31.12.2019р.
4

Витрати майбутніх періодів ( передплачені витрати)

На 31.12.2018р.
4

6.16. Власний капітал
Структура власного капіталу:
Найменування статті
Станом на 31.12.2019р.
Станом на 31.12.2018р.
Статутний капітал
20020
20020
Резервний капітал
265
265
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
41586
41175
Всього власний капітал
61871
61460
Розмір статутного капіталу ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» на 31.12.2019 року складає 20 020
тис. грн. Статутний капітал зареєстрований та повністю сплачений грошовими коштами. Статутний капітал поділений
на 55000 просту іменну акцію номінальною вартістю 364 гривні кожна.
Станом на 31.12.2019р. розподіл часток серед акціонерів, згідно даних Статуту та даних Єдиного державного
реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань був наступний:
Кількість акцій,
що
належить
акціонеру, шт

Відсоток
акцій
учасника
(від
загальної
кількості), %

2

3

4

13 612

24,75

4 954,8

13200

24,0

4 804,8

13200

24,0

4804,8

1 319

2,4

480,1

Ітигін Владислав Анатолійович

5 445

9,9

1982,0

Ітигіна Олена Володимирівна

5 380

9,78

1958,3

Цебеняк Олександр Іванович

2 844

5,17

1035,2

Найменування
юридичної
засновника та/або учасника

особи

1
ЛIМIТЕД"

"ФIНЕРТОН
(реєстрацiйний
номер 503257)
"ПЕТРУС ОВЕРСIЗ ЛТД" (реєстрацiйний
номер 87570)
"ВАЛЬФОНДА
ХОЛДIНЗ
ЛIМIТЕД"
(реєстрацiйний номер 135903)
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЗАВЧАСНИЙ
ЦВЯХ» (ЕДРПОУ 40971686)

Номінальна
вартість, тис. грн.

Разом:
55 000
100%
20 020
Частка держави в статутному капіталі Товариства – відсутня.
Резервний капітал згідно нової редакції Статуту Товариства від 29.04.2018 року не формується. Він був створений в
попередніх періодах в розмірі 265 тис.грн. і на протязі 2019 року не змінювався.
Власний капітал збільшився в 2019 році на 411 тис.грн. за рахунок отриманого прибутку.
6.17. Довгострокові забезпечення
Забезпечення виплат персоналу

31 грудня 2019
110

31 грудня 2018
93

6.18. Довгострокові зобов’язання. Страхові резерви
Сума страхових резервів Компанії на звітну дату становить 24 874 тисяч гривень. Частка перестраховиків у
технічних резервах незароблених премій складає 543 тисяч гривень, у резервах заявлених але не врегульованих збитків
складає 2 677 тисяч гривень. Ці частки відображені у Звіті про фінансовий стан як активи тому, що не підлягають
взаємозаліку із страховими зобов’язаннями.
Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія» не має перевищення частки
страхових платежів, належних перестраховикам, над загальним обсягом страхових платежів, отриманих за звітний
період, а також перевищення частки страхових виплат (відшкодувань), компенсованих перестраховиками, над
загальним обсягом сплачених страхових виплат (відшкодувань);
Найменування статті
На 31 грудня 2019 р.
На 31 грудня 2018 р.
1.
Страхові резерви
24 874
13739

Резерв незароблених премій
2 508
1594
Резерв збитків
22 366
12145
Резерв заявлених, але не врегульованих збитків
22 288
12145
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені
78
0
Частка перестраховика в страхових резервах
3 220
590
у тому числі резервах незароблених премій
543
590
у тому числі у резервах збитків
2 677
0
Відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) проведена перевірка відповідності
зобов’язань за страховими контрактами шляхом тестування їх адекватності. Результати тесту, проведеного на
31.12.2019 показали, що резерв незароблених премій та резерв збитків сформовано в адекватному обсязі, що свідчить
про достатність величини сформованих зобов’язань для здійснення майбутніх страхових виплат за укладеними
договорами страхування та витрат, пов’язаних з виконанням таких договорів. Резерв непередбачуваного ризику
приймається рівним нулю.
До оцінки адекватності страхових зобов'язань залучалося ТОВ «Інститут ризику», актуарій Іванько Юрій
Олександрович Свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам осіб, які можуть займатися актуарними
розрахунками №01-017 від 08.10.2015 року.
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
2.
2.1
2.2

6.13. Поточні зобов’язання і забезпечення
На 31 грудня 2019

На 31 грудня 2018

Фінансові зобов’язання
Торговельна кредиторська заборгованість

-

-

Розрахунки за страховою діяльністю ( із
перестраховиками)
Інші поточні зобов’язання

992

518

198

86

Разом фінансові зобов’язання:

1190

604

Розрахунки з бюджетом

440

235

В тому числі з податку на прибуток

438

233

Розрахунки із соціального страхування працівників

2

2

Розрахунки з оплати праці

10

11

-

-

Поточні забезпечення
Інші поточні зобов'язання ( розрахунки з підзвітними
особами)
Разом не фінансові зобов’язання:

39

10

491

258

Всього кредиторська заборгованість

1681

862

Простроченої кредиторської заборгованості Товариство не має
7. Розкриття іншої інформації
7.1.
Розшифровки статей звіту про рух грошових коштів
Метою складання Звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної,
правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах Товариства та їх еквівалентах (далі
- грошові кошти) за звітний період.
При складанні фінансової звітності Товариством обрано спосіб складання Звіту про рух грошових коштів за
прямим методом із застосуванням відповідної форми звіту. Звіти про рух грошових коштів за 2019, 2018роки складені
за прямим методом, що робить їх співставними.
У Звіті про рух грошових коштів Товариством розгорнуто наводяться суми надходжень та видатків грошових
коштів, що виникають в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного періоду. Якщо
рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми у
звіті наводяться Товариством окремо у складі статей щодо відповідних видів діяльності.
Надходження від страхових премій за періоди (рік) років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 рр. (код рядка
3050 відповідно форми № 3), включають :
2019 рік

2018 рік

Надходження страхових премій від фізичних осіб

4034

3438

Від юридичних осіб

5454

3499

Загалом (рядок 3050)

9488

6937

Інші надходження за періоди (рік) років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 рр. (код рядка 3095 відповідно
форми № 3), включають :

2019 рік

2018 рік

Надходження відшкодувань по перестрахуванню, регресу

564

729

Агентські платежі за договорами страхування ОСЦПВВНТЗ

879

723

Інші надходження

13

12

Загалом (рядок 3095)

1456

1464

Надходження від отриманих відсотків за періоди (рік) років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019рр. (код
рядка 3215 відповідно форми № 3), включають :

Надходження купонного доходу по ОВДП

2019 рік

2018 рік

3974

1441

Інші надходження за періоди (рік) років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019рр. (код рядка 3250 відповідно
форми № 3), включають :
2019 рік

2018 рік

Надходження від погашення собівартості ОВДП

181

1883

Повернення за договорами інвестиції

12590

0

Загалом (рядок 3250)

12771

1883

Інші надходження за періоди (рік) років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019рр. (код рядка 3340 відповідно
форми № 3), включають :

Надходження відсотків від депозитних вкладів

2019 рік

2018 рік

645

773

Інші витрачання за періоди (рік) років, що закінчилися 31 грудня 2018 та 2019 рр. (код рядка 3190 відповідно
форми № 3), включають :

2019 рік

2018 рік

Розрахунки з іншими страховими компаніями

871

717

Розрахунки з підзвітними особами (відрядження)

0

7

Інші витрати (Штрафи, пеня)

182

14

Загалом (рядок 3190)

1053

738

Залишок коштів на початок періоду (01.01.2019р.) складає 5009 тис. грн.
Чистий рух коштів від операційної діяльності складає
+4 952 тис. грн.
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності складає
+2 602 тис. грн.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності складає
+ 645 тис. грн.
Всього Чистий рух грошових коштів за 2019 рік складає
+8 199 тис. грн.
Залишок коштів станом на 31.12.2019р. склав
13 208тис. грн.
7.2. Умовні зобов'язання
7.2.1. Судові позови
За період з 01.01.2019 р. по 31.12.2019 р. ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" один раз виступила у
якості позивача по справі щодо стягнення коштів з відповідача. На дату складання цього звіту, справа на стані розгляду.
Товариство може бути суб’єктом, або стороною судових розглядів. Але на думку керівництва, не існує
поточних судових розглядів або позовів, які можуть зробити істотний вплив на результати діяльності або фінансове
становище Товариства.
7.2.2. Оподаткування
Внаслідок наявності в податковому законодавстві положень, які містять множинне тлумачення норм і вимог, а
також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення
податковими органами різних аспектів господарської діяльності, ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія»,
можливо, буде змушено визнати додаткові податкові зобов’язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи
піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва Компанії. Така невизначеність може стосуватись

оцінки фінансових інструментів, резервів заявлених збитків, а також відповідність ціноутворення ринковим умовам. На
думку керівництва, Компанія сплатила усі податкові зобов’язання, тому ця фінансова звітність не містить будь яких
резервів на покриття податкових збитків. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами
протягом трьох років.
7.2.3. Відповідність діяльності законодавству
Керівництво вважає, що діяльність ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» здійснюється у повній
відповідності з діючим законодавством, що регулює його діяльність на ринку фінансових послуг.
Однак не може бути впевненості у тому, що регуляторні органи, зокрема Нацкомфінпослуг, не матимуть іншої
думки щодо відповідності діяльності Компанії вимогам чинного законодавства та не застосують штрафні санкції. У
даній фінансовій звітності не були створені резерви щодо потенційних штрафів, пов’язаних з діяльністю Компанії на
ринку фінансових послуг.
7.2.4. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що
склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю
в ході звичайної діяльності Товариства.
Ступінь повернення цих активів у значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною
контролю Товариства. Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин
та інформації, які наявні на дату балансу. На думку керівництва Товариства, виходячи з наявних обставин та інформації,
кредитний ризик для фінансових активів Товариством визначений як дуже низький, тому кредитний збиток не був
визнаний при оцінці цих активів.
Страхові резерви визначені у відповідності до чинного законодавства та вимог МСФЗ.
7.3. Розкриття інформації про пов’язані сторони
Сторони, як правило, вважаються пов’язаними, якщо вони перебувають під загальним контролем, або одна із
сторін має можливість контролювати іншу або може здійснити 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.
Перелік акціонерів наведений в п.6.16. «Власний капітал» цих Приміток. Операції з акціонерами на протязі
2019 року Компанія не здійснювала.
Відповідно до МСБО 24 в ПрАТ «Одеська регіональна страхова компанія» до операцій із пов’язаними особами
протягом 2019 року віднесено винагороду ключового управлінського персоналу, яка складається із заробітної плати.
Загальний розмір заробітної плати ключового управлінського персоналу ПрАТ «Одеська регіональна страхова
компанія» за 2019 рік склав: 171тис. грн.
Всі розрахунки за наведеними операціями здійснюються Товариством в грошовій формі та здійснюються
протягом термінів, встановлених договірними відносинами або трудовими контрактами.
Витрати, визнані протягом звітного періоду стосовно безнадійної або сумнівної заборгованості пов'язаних
сторін, відсутні.
7.4.
Політика та процедури управління ризиками
Основні фінансові зобов'язання Компанії, включають страхові зобов'язання, кредиторську заборгованість за
товари, роботи, послуги та інші поточні зобов'язання. Основною ціллю даних фінансових зобов'язань є фінансові
операції Компанії. У Компанії є дебіторська заборгованість за страховою діяльністю, інша дебіторська заборгованість,
грошові кошти, депозити, довгострокові фінансові інвестиції, які виникають безпосередньо в ході операційної
діяльності.
Діяльність із управління ризиками є для Страховика систематичною, інтегрованою в стратегічне та оперативне
управління на всіх рівнях, що охоплює всі підрозділи і співробітників під час виконання ними своїх функцій у рамках
будь-яких бізнес-процесів.
На виконання розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг від 04.02.2014 р. № 295 «Про затвердження Вимог до організації і функціонування системи
управління ризиками у страховика» ( із змінами) з метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків,
зменшення вразливості до них Товариством впроваджена Стратегія управління ризиками. Наказ № 01-СУР від
23.06.2014р.
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних фінансових
наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення.
При здійсненні управління ризиками страховик систематизує ризики за такою класифікацією:
1) андеррайтинговий ризик.
Для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, андеррайтинговий ризик
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.
2) 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;
3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого
дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед страховиком;
4) 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;
5) 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.
Для покращення роботи з управління ризиками та визначення кількісних характеристик ризиків, Компанія може
залучати на договірній основі (аутсорсинг) зовнішні організації, що займаються актуарними розрахунками.
Управління іншими ризиками:
6) ризик судових розглядів;
7) ризик країни Україна.
Україна є країною з перехідною економікою і в даний час не має достатньо розвиненою ділової та законодавчої
інфраструктури, включаючи стабільну банківську і судову системи, які існують в країнах з більш розвиненою ринковою
економікою. Сучасна українська економіка характеризується, зокрема, такими явищами, як низька конвертованість
національної валюти за кордоном, валютний контроль, низький рівень ліквідності на ринках капіталу і триваюча
інфляція. В результаті, ведення діяльності в Україні пов'язане з ризиками, які як правило, не зустрічаються в країнах з
більш розвиненою ринковою економікою. Стабільний і успішний розвиток української економіки і бізнесу Компанії в
певній мірі залежить від ефективності економічних заходів, що вживаються урядом, а також подальшого розвитку
правової та політичної систем.
8) податковий ризик
Внаслідок наявності в податковому законодавстві положень, які містять множинне тлумачення норм і вимог, а
також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення
податковими органами різних аспектів господарської діяльності, Компанія, можливо, буде змушена визнати додаткові
податкові зобов’язання, штрафи та пеню у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване
на оцінці керівництва Компанії. Така невизначеність може стосуватись оцінки фінансових інструментів, резервів
збитків від знецінення, а також відповідність ціноутворення ринковим умовам тощо. На думку керівництва, Компанія
сплатила усі податкові зобов’язання, тому ця фінансова звітність не містить резервів на покриття податкових збитків.
7.5. Управління капіталом
Основною метою Компанії по відношенню до управління капіталом є забезпечення стабільної
кредитоспроможності та адекватного рівня капіталу для провадження діяльності та максимізації прибутку акціонерів.
Компанія здійснює управління структурою капіталу та змінює його у відповідності до змін в економічних
умовах. З метою збереження або зміни структури капіталу Компанія може регулювати розмір виплати дивідендів,
повертати капітал акціонерам чи випускати нові акції.
Управління капіталом Товариства як страхової компанії спрямовано на досягнення наступних цілей:
дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості
безперервно діючого підприємства.
Основними елементами управління капіталом керівництво вважає власні кошти. Для збереження і коригування
структури капіталу Компанія може переглядати свою інвестиційну програму, продавати непрофільні активи. Станом
на кінець кожного звітного періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу. Керівництво Компанії також
щомісячно аналізує показники рентабельності капіталу, довгострокової фінансової стійкості на підставі даних про
величину прибутку та інформації по інвестіційному портфелю.
Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу,
показаного в балансі.
До складу капіталу Компанії входять грошові кошти та їх еквіваленти, а також капітал акціонерів компанії,
розкритий у звіті про фінансовий стан. Товариством традиційно здійснювалась ставка виключно на власні кошти, яка
виявилась цілком виправданою в довгостроковій перспективі, з урахуванням деяких хвиль економічних криз та
девальвацій національної валюти. На даному етапі, значну вагу компанія приділяє збільшенню вкладень в найбільш
надійні та прибуткові активи (вклади в банках рейтингу не нижче «А», боргові зобов’язання держави, тощо).
Позикові кошти «Одеська регіональна страхова компанія» протягом 2019 року не залучала. Залишки на балансі
Товариства позикових коштів, такі як довгострокові чи короткострокові кредити і позики, відсутні.
На Страхову компанію поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це
мінімальна сума статутного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Компанія дотримувалась всіх
зовнішніх вимог до капіталу у 2019 році.

7.6.
Події після дати балансу
ПрАТ "Одеська регіональна страхова компанія" оцінила в період з 31.12.2019 року й до дати затвердження
Керівництвом звітності існування наступних подій:
а) події, які свідчать про умови, що існували на кінець звітного періоду (події, які вимагають коригування
фінансової звітності за 2019рік); та
б) події, які свідчать про умови, що виникли після звітного періоду (події, які не вимагають коригування
фінансової звітності, але вимагають певних розкриттів).
Жодної з наведених вище подій виявлено не було.
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