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Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь" 

Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року 

 

                                                            Звіт про сукупний дохід за 2021 рік                                               тис. грн. 

в тис. грн. Примітки  

2021 2020 

   1                  2               3 4 

Чисті зароблені страхові премії 7.1 24 953 21 834 

Понесені збитки за страховими виплатами 7.2 473 1 794 

Валовий прибуток      24 480 20 040 

Інші операційні доходи 7.3 - 10 

Витрати від зміни інших страхових резервів 7.3 (680) (231) 

Витрати на збут 7.4 (2 865) (6 020) 

Адміністративні витрати 7.5 (3 573) (3 190) 

Інші витрати 7.3 (35) (31) 

Інші операційні витрати 7.3 (1) (62) 

Фінансові доходи 7.6 5 478 6 167 

Прибуток до оподаткування      22 804              16 683 

Витрати з податку на прибуток 7.7 (18 503) (14 925) 

ПРИБУТОК ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД       4 301    1 758 

 

                                             Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2021 року                       тис. грн.  

в тис. грн. Примітки          2021 2020 

    1        2    3     4 

Нематеріальні активи 7.8      151     151 

Основні засоби 7.9           21 
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Довгострокова дебіторська заборгованість 7.10 - - 

Необортні активи          172         187 

    
Дебіторська заборгованість 7.11       1 414 9 825 

Частка перестраховика у страхових резервах 7.12   2 129 29 669 

Грошові кошти та їх еквіваленти 7.13     100 618 65 852 

Оборотні активи       104 161 105 346 

Усього активи     104 333 105 533 

    
Статутний капітал 7.14      49 840 49 840 

Додатковий капітал 7.14            7 222 7 222 

Резервний капітал 7.14       1 126 1 039 

Нерозподілені прибутки 7.14 5 584 1 370 

Власний капітал       63 772 59 471 

    
Довгострокові зобов'язання:    

Страхові резерви 7.15 6 140 32 860 

Довгострокові забезпечення 7.16         69 59 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 7.16         69 59 

Поточні зобов'язання за:    
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за товар, роботи, послуги  7.17 21 1 

розрахунками з бюджетом 7.17 17 903 3 805 

за страховою діяльністю 7.17     16 428  9 337 

Всього зобов'язань          40 561 46 062 

Власний капітал та зобов'язання        104 333            105 533 

 

                                                            Звіт про власний капітал за 2021 рік                                             тис.грн. 

в тис. грн. Вкладений 

акціонерний 

капітал 

Додатковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозподілен

ий прибуток/ 

збиток 

Усього 

власний 

капітал 

Залишок на 31 грудня 2020 року   49 840          7 222        1 039    1 370 59 471 

Разом змін у капіталі за          

2021 рік 

-   -  87         4 214 4 301 

Залишок на 31 грудня 2021 року    49 840          7 222        1 126     5 584 63 772 

 

                           Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік                            тис.грн. 

в тис. грн. Примітки  

            2021 2020 

1 2            3 4 

1. Операційна діяльність    

Надходження від страхових премій  632 784   383 943       

Надходження від відсотків за залишками коштів на 

поточних рахунках 

 630 1 059 

Інші надходження   1 230 207 

Витрачення на оплату товарів, послуг                (1 130) (1 387) 

Витрачення на оплату праці         (1 600) (1 247) 

Відрахування на соціальні заходи                  (428) (333) 

Зобов’язання з податків і зборів        (4 798) (23 886) 

Інші витрачення            - (37) 

Витрачення на оплату зобов’язань за 

страховими контрактами 

     (596 685) (388 260) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності           30 003         -29 941 

2.  Інвестиційна діяльність    

Надходження від отриманих відсотків          4 763 5  047 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності            4 763                 5 047 

3.  Фінансова діяльність    

Надходження від власного капіталу              -                 24 996 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності              -                 24 996 

Чистий рух грошових коштів за звітний період            34 766                  102 

Залишок коштів на початок року         65 852 65 750 

Залишок  коштів на кінець року           100 618 65 852 
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1. Інформація про Товариство 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Київська Русь» (далі – «Товариство» або «Компанія»)  було 

створено та зареєстровано  9 листопада 2000 року в м. Київі відповідно до законодавства України. Товариство належить 

до підприємств, що становлять суспільний інтерес. Товариство не має материнських та дочірніх компаній. 

Юридична та  фактична адреса Товариства - Україна, 03035, м. Київ, Солом’янська площа, 2, офіс 703. 

Форма власності – приватна. 

Дата державної реєстрації - 09.11.2000 року. 

Офіційна сторінка в Інтернеті на якій доступна інформація про компанію www.krus.kiev.ua 

Адреса електронної пошти krus@krus.kiev.ua 

Основна діяльність: Інші види страхування, крім страхування життя. 

Метою діяльності Товариства є надання послуг по забезпеченню  всіх форм страхового захисту особистих,  

майнових та  інших інтересів фізичних і юридичних осіб. Предметом безпосередньої діяльності  Товариства є 

страхування, перестрахування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 

управлінням  у межах, визначених законодавством України про страхування. Іншими видами діяльності Товариство 

може займатися у випадках, передбачених законодавством України. 

Товариство здійснює: 

 - усі види добровільного страхування згідно чинного законодавства України про страхування;  

 - перестрахування; 

 - обов’язкові види страхування. 

Страхова діяльність здійснюється Товариством  на  підставі ліцензій, які одержуються у встановленому порядку: 

Назва       Серія та номер Ким видана Терміндії 

Страхування від нещаснихвипадків 
Серія  АВ № 

521034 
Нацкомфінпослуг безстрокова 

Страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу) 

Серія  АВ № 
521030 

Нацкомфінпослуг 
безстрокова 

Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного) 

Серія  АВ № 

521030 
Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Страхування від вогневих ризиків та 

ризиків стихійних явищ 

Серія  АВ № 

521032 
Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Страхування майна (іншого, ніж 

передбачено пунктами 7-12) 

Серія  АВ № 

521033 
Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Страхування відповідальності перед 

третіми особами (іншої, ніж передбачена 

пунктами 12 - 14 цієї статті) 

Серія  АВ № 

521031 

Нацкомфінпослуг 
безстрокова 

Страхування кредитів ( у т.ч. 

відповідальності позичальника за 

непогашення кредиту) 

Серія  АВ № 

521029 

 

Нацкомфінпослуг безстрокова 

Страхування фінансових ризиків 
Серія  АВ № 

521035 
Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Страхування предмета іпотеки від 

ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування 

Серія  АВ № 

522613 

 

Нацкомфінпослуг безстрокова 

Страхування залізничного транспорту 

Розпорядження 

НКФУ № 722 від 

07.04.2016р. 

 

Нацкомфінпослуг безстрокова 

Страхування повітряного транспорту 

Розпорядження 

НКФУ № 722 від 

07.04.2016р. 

 

Нацкомфінпослуг безстрокова 

Страхування водного транспорту 

(морського внутрішнього та інших видів 

водного транспорту) 

Розпорядження 

НКФУ № 722 від 

07.04.2016р. 

 

Нацкомфінпослуг безстрокова 

Обов’язкове страхування Розпорядження  безстрокова 

http://www.krus.kiev.ua/
mailto:krus@krus.kiev.ua
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відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на випадок 

настання негативних наслідків при 

перевезенні небезпечних вантажів 

НКФУ № 722 від 

07.04.2016р. 
 

 

Нацкомфінпослуг 

Обов’язкове страхування цивільної 

відповідальності суб’єктів 

господарювання за шкоду, яку може бути 

заподіяно пожежами та аваріями на 

об’єктах підвищеної небезпеки, 

включаючи пожежовибухонебезпечні 

об’єкти та об’єкти, господарська 

діяльність на яких може призвести до 
аварій екологічного та санітарно-

епідеміологічного характеру 

Розпорядження 

НКФУ № 722 від 

07.04.2016р. 

 

 

 

 

 

 

Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров’я) 

Розпорядження 
НКФУ № 2909 від 

22.11.2016р. 

Нацкомфінпослуг 
безстрокова 

Страхування сільськогосподарської 
продукції 

Розпорядження 
НКФУ № 3787 від 

19.09.2017р. 

Нацкомфінпослуг 
безстрокова 

Особисте страхування працівників 
відомчої (крім тих, які працюють в 

установах і організаціях, що 

фінансуються з Державного бюджету 

України) та сільської пожежної охорони і 

членів добровільних пожежних дружин 

(команд) 

Розпорядження 

НКФУ № 2909 від 

22.11.2016р. 

Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Страхування цивільної відповідальності 

власників наземного транспорту 

(включаючи відповідальність 

перевізника) 

Розпорядження 

НКФУ № 2237 від 

20.12.2018р. 

Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Страхування відповідальності власників 

повітряного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника) 

Розпорядження 

НКФУ № 2237 від 

20.12.2018р. 

Нацкомфінпослуг 
безстрокова 

Страхування відповідальності власників 

водного транспорту (включаючи 

відповідальність перевізника) 

Розпорядження 

НКФУ № 2237 від 

20.12.2018р. 

Нацкомфінпослуг 
безстрокова 

Авіаційне страхування цивільної авіації 

Розпорядження 

НКФУ № 2237 від 

20.12.2018р. 

Нацкомфінпослуг 
безстрокова 

Страхування відповідальності морського 

перевізника та виконавця робіт, 

пов'язаних із обслуговуванням морського 

транспорту, щодо відшкодування 

збитків, завданих пасажирам, багажу, 

пошті, вантажу, іншим користувачам 

морського транспорту та третім особам 

Розпорядження 

НКФУ № 2237 від 

20.12.2018р. 

Нацкомфінпослуг 

безстрокова 

Кількість працівників станом на 31 грудня 2021 року та 2020 року складала 13 та 13 осіб, відповідно. 

Станом на 31 грудня 2021 року та 2020 року акціонери та, відповідно, їхні частки в капіталі  Товариства 

представлені таким чином: 

Акціонери товариства: Частка участі, % Кількість акцій, шт. Сума, тис. грн. 

Альперіна Т.М. 40 1 235 200  19 936 

Волобуєва Ю.О. 30 926 400  14 952 

Венецький Д.О. 30 926 400  14 952 

Всього 100,0 3 088 000 

 
 49 840 
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1.1. Умови функціонування та економічна ситуація 

Товариство здійснює свою діяльність в Україні. 24 лютого росія розпочала широкомасштабне вторгнення на 

територію незалежної України, завдавши серію ракетних ударів та активізувавши наземний наступ як зі сторони 

спільного кордону, так і з території Білорусі й анексованого Криму. У зв'язку із цим Указом Президента України № 

64/2022 з 5.30 ранку 24 лютого було введено воєнний стан на всій території України строком на 30 діб. Пізніше Указом 

Президента України від 14.03.2022 р. № 133/2022 строк дії воєнного стану в Україні продовжено ще на 30 діб. 

З 24 лютого 2022 року було введено низку обмежень щодо роботи банківської системи та валютного ринку в умовах 

воєнного стану по всій території України, у т. ч.: 

– призупинено роботу валютного ринку України, 

– зафіксовано офіційний курс на 24 лютого 2022 року; 

– обмежено зняття готівки з рахунка клієнта в обсязі 100 тис. грн на день (не враховуючи виплати заробітної плати й 

соціальних виплат) тощо. 

Мало місце запровадження обмеження експорту окремих соціально-важливих продуктів і сировини. Збільшився 

ризик кібератак як на державні цифрові ресурси, так і на ресурси окремих підприємств. Крім того, слід зазначити, що 

воєнний стан є особливим правовим режимом, який запроваджено в Україні у зв’язку з існуванням реальної небезпеки 

державній незалежності та територіальній цілісності в результаті збройної агресії іншої країни; передбачає надання 

державними органим і військовому командуванню всіх тих повноважень, які необхідні для подолання загрози; може 

тимчасово обмежувати конституційні права і свободи як окремої людини, так і права/інтереси юридичних осіб. 

Серед обмежень, запроваджених із 28 лютого 2022 року, та подій, які відбувалися в Україні, є такі, що мають 

безпосередній вплив на діяльність Компанії, зокрема: 

– обсяг реалізації страхових послуг значно зменшився, в зв’язку з активними бойовими воєнними діями, що 

відбувалися на території Києва та Київської області; 

– персонал: частина працівників Компанії задіяно в підрозділах територіальної оборони, частина працівників були 

вимушені переміститись в інші, більш безпечні, регіони України або за межі країни. Для їх тимчасової заміни 

використовується внутрішня ротація персоналу та налагодження віддаленого доступу для роботи в Компанії. 

Товариство намагається переглянути всі сфери бухгалтерського обліку, які знаходяться під впливом невизначеності 

суджень та оцінок, зокрема: бухгалтерські оцінки, оцінки справедливої вартості, зменшення корисності активів, оцінка 

очікуваних кредитних збитків, інші вимоги до розкриття фінансової звітності. Однак, достовірно оцінити, як економічні 

наслідки вплинуть на бухгалтерській облік та звітність Товариства в майбутньому наразі не можливо, оскільки воєнна 

агресія Росії проти України триває та подальший розвиток, тривалість та вплив війни не можна передбачити. 

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

необхідні за існуючих обставин, подальша нестабільність умов здійснення діяльності може спричинити негативний 

вплив на результати діяльності та фінансовий стан Товариства, характер та наслідки якого на поточний момент 

визначити неможливо. Ця фінансова звітність відображає поточну оцінку управлінського персоналу щодо впливу умов 

здійснення діяльності в Україні на операційну діяльність та фінансовий стан Товариства. Майбутні умови здійснення 

діяльності можуть відрізнятися від оцінки управлінського персоналу.  

 

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 2021 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 01 січня 2021 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
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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 стандарти та інтерпретації, які були випущені , але ще не набули чинності 

2.2.1 Зміни до стандартів та інші нововведення, що набули чинності з 01 січня 2021 року і пізніше 

Поступки з оренди, пов'язані з пандемією "covid-19" 

У березні 2021 року Радою з МСФЗ були внесені правки до МСФЗ 16 «Оренда» щодо продовження порядку 

застосування визнання поступок в орендних платежах, які є наслідком впливу на діяльність підприємств пандемії covid-

19 на один рік. Згідно внесених доповнень орендар може не проводити оцінку того, чи є поступка з оренди, що 

відповідає визначеним умовам модифікацією оренди, а визнавати такі зміни як змінні орендні платежі у складі 

прибутків та збитків до 30 червня 2022 року. Попередня редакція стандарту передбачала таке застосування до 30 червня 

2021 року.   

Орендар застосовує документ "Поступки з оренди, пов'язані з пандемією "covid-19" після 30 червня 2021 року (див. 

пункт В1А) ретроспективно, визнаючи кумулятивний ефект первісного застосування цієї зміни як коригування 

початкового залишку нерозподіленого прибутку (чи, відповідно до ситуації, іншого компоненту власного капіталу) на 

початку річного звітного періоду, в якому орендар уперше застосовує зазначену зміну.  

Орендареві слід застосовувати ці зміни для річних періодів, що починаються 1 квітня 2021 року або пізніше. 

Дострокове застосування змін до МСФЗ 16 вітається. 

Застосування даного уточнення з 1 січня 2021 року не мало суттєвого впливу на показники фінансової звітності 

Товариства. 

Реформа процентної ставки - Етап 2 

27 серпня 2020 року Рада з МСФЗ опублікувала поправки «Реформа процентних ставок» - Етап 2, Поправки до 

МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7, МСФЗ 4 і МСФЗ 16. Поправки на цьому стосуються наступного: зміни передбачених 

договором грошових потоків - компанії не доведеться припиняти визнання або коригувати балансову вартість 

фінансових інструментів з урахуванням змін, необхідних реформою, а замість цього потрібно оновити ефективну 

процентну ставку, щоб відобразити зміну базової процентної ставки; облік хеджування - компанії не доведеться 

припиняти облік хеджування тільки тому, що вона вносить зміни, необхідні реформою, якщо хеджування відповідає 

іншим критеріям обліку хеджування; і розкриття інформації - компанія повинна буде розкрити інформацію про нові 

ризики, що виникають в результаті реформи, і про те, як вона керує переходом на альтернативні базові ставки. 

Поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2021 року або після цієї дати, дострокове 

застосування дозволяється. 

Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову звітність Товариства. 

 

2.2.2 Зміни до стандартів та інші нововведення, що набувають чинності з 01 січня 2022 року і пізніше 

Поправки до МСБО (IAS) 1 - «Класифікація зобов'язань як поточних або непоточних» 

У січні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до пунктів 69-76 МСБО (IAS) 1, в яких пояснюються вимоги 

щодо класифікації зобов'язань як поточних або непоточних. У поправках пояснюється наступне:  

• що розуміється під правом  відстрочити врегулювання зобов'язань; 

• право відстрочити врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець звітного періоду;  

• на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація виконає своє право відстрочити 

врегулювання зобов'язання; 
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• умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний інструмент, вбудований в 

конвертоване зобов'язання, сам  по собі є інструментом власного капіталу. 

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2023 року або після цієї дати, і 

застосовуються ретроспективно. В даний час Товариство аналізує можливий вплив цих поправок на поточну 

класифікацію зобов'язань. 

Дана поправка не матиме впливу на фінансовий стан та результати діяльності Товариства. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» 

Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 і МСБО (IAS) 28 в частині обліку втрати контролю над 

дочірньою організацією, яка продається асоційованій організації або спільному підприємству або вноситься до них. 

Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або внеску активів, що є бізнесом 

згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором і його асоційованою організацією або спільним 

підприємством, визнаються в повному об'ємі. Проте прибуток або збиток, які виникають в результаті продажу або 

внеску активів, що не є бізнесом, визнаються тільки в межах часток участі, наявних в інших, ніж організація, інвесторів 

в асоційованій організації або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ перенесла дату набуття чинності цих поправок на 

невизначений термін, проте організації, що застосовують поправки достроково, повинні застосовувати їх перспективно.   

Поправки до МСФЗ (IFRS) 3 - «Посилання на Концептуальну основу» 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» - «Посилання на 

концептуальну основу». Мета даних поправок - замінити посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової 

звітності», випущену в 1989 році, на посилання на «Концептуальну основу подання фінансових звітів», випущену в 

березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги стандарту. 

Рада також додала виключення з принципу визнання в МСФЗ (IFRS) 3, щоб уникнути виникнення потенційних 

прибутків або збитків «2-го дня», для зобов'язань і умовних зобов'язань, які відносилися  б до сфери застосування 

МСБО (IAS) 37 або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC ) 21 «Обов'язкові платежі», якби вони виникали в рамках окремих 

операцій. 

У той же час Рада вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ (IFRS) 3 щодо умовних активів, на які заміна 

посилань на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності» не вплине. 

Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і 

застосовуються перспективно. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 - «Основні засоби: надходження до використання за призначенням» 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила документ «Основні засоби: надходження до використання за 

призначенням», який забороняє підприємствам віднімати з первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які 

надходження від продажу виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та приведення 

його у стан готовності до експлуатації в визначений керівництвом спосіб. Замість цього підприємство визнає 

надходження від продажу таких виробів, а також вартість їх виробництва в прибутку чи збитку.  

Дані поправки чинні для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і повинні 

застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних засобів, які стали доступними для використання на дату 

початку (або після неї) самого раннього з представлених в фінансової звітності періоду, в якому Товариство вперше 

застосовує дані поправки. 

Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на Товариство. 

Поправки до МСФЗ (IAS) 37 - «Обтяжливі договори - витрати на виконання договору» 

У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IAS) 37, в яких роз'яснюється, які витрати 

підприємство повинно враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або збитковим. 

Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах, безпосередньо пов'язаних з договором». 

Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на реалізацію товарів або послуг, включають як додаткові витрати на 

виконання цього договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і 

адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім випадків, коли вони явно 

підлягають відшкодуванню контрагентом  за договором. 
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Дані поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. 

Очікується, що дані поправки не зроблять істотного впливу на Товариство. 

Поправка до МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення «тесту 10%» 

в разі припинення визнання фінансових зобов'язань 

В рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ, період 2018-2020 років, Рада з МСФЗ випустила поправку до 

МСФЗ (IFRS) 9. В поправці пояснюються суми комісійної винагороди, які компанія враховує при оцінці того, чи є 

умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання такими, що істотно відрізняються від умов первісного 

фінансового зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні винагороди, які були виплачені або отримані 

між певним кредитором і позичальником, включаючи комісійну винагороду, виплачену або отримане кредитором або 

позичальником від імені іншої сторони. Товариство повинно застосовувати дану поправку щодо фінансових 

зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату початку (або після неї) річного звітного періоду, в якому 

організація вперше застосовує  дану поправку. 

Дана поправка набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати. 

Допускається  застосування до цієї дати.   

Очікується, що дана поправка не матиме істотного впливу на Товариство. 

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. Здатність Товариства продовжувати діяльність на безперервній основі 

Станом на 31.12.2021 року Компанія не мала наміру ані ліквідуватися, ані припиняти діяльність і була впевнена в 

можливості реалізації своїх активів і погашенні своїх зобов'язань у процесі звичайної діяльності. Відповідно, 

використання принципу безперервності вважалося доречним за результатами актуальної на зазначену дату оцінки. 

У період між звітною датою та датою затвердження фінансової звітності відбулося військове вторгнення росії на 

територію України. У зв'язку із цим Компанія опинилася в нестабільному середовищі, створеному економічними та 

військово-політичними факторами, на які вона не може впливати. У результаті військової агресії виникає суттєва 

невизначеність у діяльності, пов'язана, зокрема, зі: зменшенням обсягу надходжень страхових премій,  припиненням 

розрахунків із низкою ключових клієнтів, здатністю своєчасно погашати борги та інше. 

 Керівництво вживає низку заходів (їх перелік постійно розширюється) задля забезпечення здатності Компанії 

продовжувати безперервну діяльність, підтримувати достатній рівень ліквідності та платоспроможності, а саме: 

– диверсифікація розміщення фінансових інструментів; 

– участь у державних програмах підтримки бізнесу; 

– оцінку дебіторської та кредиторської заборгованості по кожному суттєвому контрагенту;  

– відтермінування частини поточних зобов'язань. 

З огляду на наявну інформацію, фінансова звітність Компанії складена відповідно до принципу безперервності та не 

містить будь-яких коригувань, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити 

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

результаті впливу суттєвих військово-політичних чинників Компанія не виключає песимістичного сценарію свого 

розвитку у зв'язку зі зменшенням масштабів діяльності й погіршенням ліквідності, тому регулярно переглядає 

зазначену оцінку. 

Оцінюючи доречність припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну 

інформацію щодо майбутнього - щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду. 
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2.5. Звітний період фінансової звітності 

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 

31 грудня 2021 року. 

 

3. Суттєві положення облікової політики 

3.1. Основа (або основи) оцінки, застосована при складанні фінансової звітності  

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості, 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 Товариства відповідно до вимог МСБО 8 

«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ. 

3.2.2. Інформація про зміни в облікових політиках 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операцій, інших подій або умов, 

якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути 

доречними. 

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». 

3.2.4. Методи подання інформації у фінансових звітах 

Згідно 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 фінансових інструментів 

3.3.1. 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. 
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Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку. 

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх за їхньою 

справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належить до придбання або випуску фінансового 

активу чи фінансового зобов'язання. 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах 

облікової політики. 

3.3.2. Грошові кошти та їхні 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.  

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

Справедлива та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка 

дорівнює їх номінальній вартості. 

Справедлива 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 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 їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

Фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю 

До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить депозити та 

дебіторську заборгованість.  

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за амортизованою собівартістю, 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. 
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Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим інструментом значного 

зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки Товариство замість зміни суми очікуваних 

кредитних збитків використовує зміну ризику настання дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного 

строку дії фінансового інструмента. Для виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту 

(невиконання зобов'язань) за фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за 

фінансовим інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 

підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне зростання кредитного 

ризику з моменту первісного визнання. 

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не зазнав значного 

зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий інструмент має низький рівень 

кредитного ризику станом  на звітну дату. 

У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним або створеним 

кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні збитки як різницю між валовою 

балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованою за 

первісною ефективною ставкою відсотка за фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або 

збитку як прибуток або збиток від зменшення корисності. 

Товариство визнає банківські депозити зі строком погашення від одного до дванадцяти місяців з дати фінансової 

звітності, в разі, якщо дострокове погашення таких депозитів ймовірно призведе до значних фінансових втрат, в складі 

поточних фінансових інвестицій. 

Товариство відносно банківських депозитів має наступну модель розрахунку збитку від знецінення фінансового 

активу: 

при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA та банки, 

що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру 

уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в 

залежності від строку та умов розміщення (при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х 

місяців до 1 року – 1% від суми розміщення, більше 1 року – 2%); 

при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень рейтингу, що 

присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств 

НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в 

залежності від розміру ризиків. 

 

3.3.3. Дебіторська заборгованість та передплата 

Дебіторська заборгованість обліковується за принципом нарахування і відображається за амортизованою вартістю. 

Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу згідно з договором. 

Передплата визнається на дату платежу та відображається у звіті про сукупні доходи після надання послуг.  

Якщо у Компанії існує об'єктивне свідчення того, що дебіторська заборгованість і передоплата не будуть 

відшкодовані, Компанія створює відповідний резерв на знецінення та зменшує чисту балансову вартість дебіторської 

заборгованості й передоплати до вартості їх відшкодування. Знецінення відображається у звіті про сукупні доходи. 

Компанія збирає об'єктивні свідчення щодо знецінення дебіторської заборгованості та передплат по страховій 

діяльності, використовуючи ті ж методи та оціночні розрахунки, що й у випадку знецінення фінансових активів, як 

обліковуються за амортизованою вартістю. 

Компанія аналізує дебіторську заборгованість і передплати на предмет знецінення щоквартально окремо по 

кожному контрагенту. У залежності від умов договорів страхування, строків і сум грошових коштів, отриманих в ході 

погашення зазначених сум,  Компанія створює резерв на знецінення по кожному боржнику.  

Відповідно до облікової політики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецінення складає менше 

розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми резервів на 

знецінення. Сума суттєвості визначається на рівні 7 % активів підприємства на кожну звітну дату.  
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3.3.4. Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату переоцінки у 

прибутку або збитку, відносяться акції. 

Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Справедлива вартість акцій, які внесені 

до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом організатора торгівлі. 

Якщо акції мають обіг більш як на одному організаторі торгівлі, при розрахунку вартості активів такі інструменти 

оцінюються за курсом на основному ринку для цього активу або, за відсутності основного ринку, на 

найсприятливішому ринку для нього. За відсутності свідчень на користь протилежного, ринок, на якому Товариство 

зазвичай здійснює операцію продажу активу, приймається за основний ринок або, за відсутності основного ринку, за 

найсприятливіший ринок. 

При оцінці справедливої вартості активів застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають обставинам та 

для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання доречних відкритих даних 

та мінімізуючи використання закритих вхідних даних.  

Оцінка акцій, що входять до складу активів Товариства та перебувають у біржовому списку організатора торгівлі і 

при цьому не мають визначеного біржового курсу на дату оцінки, здійснюється за останньою балансовою вартістю. 

Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Товариство визначає 

справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені значними змінами у 

фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент здійснює свою діяльність, а також 

змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

Справедлива вартість акцій, обіг яких зупинено, у тому числі цінних паперів емітентів, які включені до Списку 

емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків відновлення обігу таких цінних 

паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх діяльності, очікування надходження майбутніх 

економічних вигід.  

3.3.5. Зобов'язання.  

Кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною договору та, 

внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 

Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених ознак: 

Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 

дванадцяти місяців після звітного періоду; 

Керівництво Товариства не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 

дванадцяти місяців після звітного періоду. 

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання зобов’язань.  

Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  

Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою первісного 

рахунку фактури, якщо вплив дисконтування є несуттєвим. 

3.3.6. 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. Облікові політики щодо основних засобів та нематеріальних активів 

3.4.1. Визнання та оцінка основних засобів 

Товариство визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі 

своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний 
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строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 20 000 гривень. Цей 

критерій застосовується до основних засобів, що введені в експлуатацію після 22 травня 2020 року. 

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. У подальшому основні засоби оцінюються за їх 

собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума 

накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, 

перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до 

нерозподіленого прибутку, коли припиняється визнання відповідного активу. 

3.4.2. Подальші витрати. 

Товариство не визнає в балансовій вартості об'єкта основних засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та 

технічне обслуговування об'єкта. Ці витрати визнаються в прибутку чи збитку, коли вони понесені. В балансовій 

вартості об'єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу. 

 

3.4.3. Амортизація основних засобів. 

Амортизація основних засобів Товариства нараховується прямолінійним методом на основі очікуваних строків 

корисного використання відповідних активі. Оцінені строки корисного використання активів зазначені у таблиці: 

Будинки та споруди 20 років 

Транспортні засоби 5 років 

Меблі 5 років 

Машини та обладнання 4 роки 

Інші основні засоби 1 рік 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. 

Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання. Амортизацію активу припиняють на одну 

з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої 

припиняють визнання активу. 

3.4.4. Нематеріальні активи 

Нематеріальні активи Товариства обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38                     

"Нематеріальні активи". 

Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути 

ідентифіковані (відокремлені від компанії) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року (або 

операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам. 

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами: 

- права користування природними ресурсами; 

- права користування майном; 

- права на знаки для товарів і послуг; 

- права на об'єкти промислової власності; 

- авторські та суміжні з ними права; 

- інші нематеріальні активи. 

Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає вартість придбання і витрати, 

пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації. Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують 

їх собівартість, якщо: 
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- існує ймовірність що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать 

його початково оцінений рівень ефективності; 

 - якщо витрати можливо достовірно оцінити і віднести на відповідний актив. 

Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримання первісної ефективності активу, вони 

визнаються витратами періоду. 

Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його обліку з врахуванням 

морального зносу, правових і інших обмежень відносно строків використання або інших факторів, а також строків 

використання подібних активів. 

Амортизація нематеріальних активів нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання. 

Нарахування амортизації починається тоді, коли він стає придатним для використання. В складі нематеріальних активів 

Товариства враховані ліцензії, які є безстроковими, тому строк використання їх не визначений, та знос не 

нараховується. 

3.4.5. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. 

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. Збиток від зменшення 

корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні 

оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування. Після визнання збитку від зменшення корисності 

амортизація основних засобів коригується в майбутніх періодах з метою розподілення переглянутої балансової вартості 

необоротного активу на систематичній основі протягом строку корисного використання. 

3.5. Облікові політики щодо оренди 

Фінансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов'язані з правом 

власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та 

зобов'язання за сумами, що дорівнюють справедливій вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони 

менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. 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.  

3.6. Облікові політики щодо податку на прибуток 

Поточні витрати на сплату податку на страхову діяльність Компанії розраховані згідно українському податковому 

законодавству, де базою є валова сума страхових премій, отриманих (нарахованих) Компанією впродовж звітного 

періоду за договорами страхування і співстрахування. 

Фінансовий результат до оподаткування страховика збільшується або зменшується на суму витрат на формування 

страхових  резервів, та корегування цих резервів. 

Для цілей фінансової звітності поточні витрати по податку на прибуток коригуються на суми відстрочених податків, 

що виникають із-за наявності тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов'язань і їх вартістю, що 

обліковується для цілей оподаткування. Такі коригування приводять до відображення відстрочених податкових активів 

або відстрочених податкових зобов'язань. 

Для визначення витрат по податку на страхову діяльність, а також по податку на прибуток від іншої діяльності 

застосовується метод розрахунку зобов'язань по бухгалтерському балансу. Сума активів і зобов'язань по відстроченому 

оподаткуванню розраховується на основі очікуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли 

сума тимчасових різниць може бути відшкодована або реалізована. 

Відстрочені податкові активи визнаються лише в тих випадках, коли існує вірогідність того, що майбутню суму 

прибутку оподаткування буде досить для реалізації відстрочених податкових активів. На кожну дату складання балансу 



15 

 

Компанія переоцінює невизнані відстрочені податкові активи. Компанія визнає раніше не визнаний відстрочений 

податковий актив тільки в частині, по якій існує вірогідність його реалізації при отриманні майбутніх прибутків, що 

підлягають оподаткуванню. І навпаки, Компанія зменшує балансову вартість відстроченого податкового активу у разі, 

коли зникає вірогідність повної або часткової реалізації такого активу в майбутніх прибутках. 

З 01.01.2015 року в Україні запроваджено змішану систему оподаткування страховиків, згідно з якою страхові 

компанії сплачують податок у розмірі 3% від суми страхових платежів, внесків, премій  та податок на прибуток, за 

ставкою 18%, отриманий від здійснення господарської діяльності страховика (страхової, фінансової та іншої). 

4.  Облікові політики щодо інших активів та зобов’язань  

4.1. 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. Розрахунок 

такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Товариства. Розмір створеного резерву оплати 

відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на 

соціальне страхування з цих сум, розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками 

відпустки та їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть 

враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі необхідності робиться 

коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації резерву відпусток.  

4.2. Виплати працівникам 

Усі винагороди працівникам в Товаристві враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19 «Виплати 

працівникам», нарахування здійснюється у відповідності зі штатним розписом. 

У Товаристві відбувається нарахування заробітної плати, оплати щорічних та додаткових соціальних відпусток, 

оплати днів тимчасової непрацездатності та інших доплат та надбавок, а також виплачується матеріальна допомога за 

заявою співробітників Товариства.  

За наявності прибутку за результатами роботи  Товариства за рік Адміністрація за погодженням із Представницьким 

органом  може прийняти рішення про виплату працівникам річної премії. 

З фонду оплати праці утримуються податок на доходи фізичних осіб та військовий збір згідно ставок визначених 

чинним законодавством.  

Заробітна плата працівникам виплачується щомісячно двома платежами (аванс та остаточний платіж), кожний із 

платежів сплачується не пізніше ніж через 16 (шістнадцять) днів після дати сплати попереднього платежу.  

У Товаристві застосовуються передбачені чинними нормативними актами граничні норми добових на службові 

відрядження, що затверджується наказом Товариства. 

Суми коштів, витрачені співробітниками, як представницькі витрати згідно з Кошторисами, та суми коштів інших 

витрат, які не підтверджені документами, що засвідчують їх вартість, у разі відшкодування з дозволу Голови правління, 

прирівнюються до додаткового блага, та підлягають оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб за рахунок 

власних коштів Товариства. 

Товариство для рівномірного розподілу витрат на собівартість, щоквартально створює забезпечення (резерв) 

відпусток відповідно п. 14 МСФО 37. 

Товариство  здійснює індексацію доходів працівників у відповідності до КЗпП України.  

4.3. Пенсійні зобов'язання 

Відповідно до українського законодавства, Товариство утримує єдиний соціальний внесок із заробітної плати 

працівників. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної плати, такі 

витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, що надають їм право на одержання 

внесків, та  зароблена відповідна заробітна плата.  
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4.4. Доходи та витрати 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. 

Дохід – це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи збільшення 

корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення чистих активів, за винятком 

збільшення, пов’язаного з внесками учасників. 

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. 

Компанія отримує доходи від здійснення операцій страхування, окрім страхування життя. Страхові договори 

вступають в силу у момент їх підписання, якщо інше не обумовлене згодою сторін. Дохід визнається, якщо існує 

упевненість, що Компанія отримає страхову премію від проведення операцій страхування і перестрахування. Страхові 

премії, за вирахуванням частки перестраховиків, враховуються рівномірно протягом періоду дії страхового поліса. 

Компанія отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування, від розміщення тимчасово 

вільних грошових коштів, а саме: відсотки від депозитів. Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї 

операційної діяльності, а також інші витрати, які пов'язані із страховою діяльністю. 

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, 

пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно зміряні. 

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між понесеними 

витратами і прибутками по конкретних статтях доходів. 

Якщо виникнення економічної вигоди очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом може 

прослідкувати тільки в цілому або побічно, витрати в звіті про фінансові результати визнаються на основі методу 

раціонального розподілу. 

Витрати визнаються в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють великі майбутні 

економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати вимогам 

визнання як актив в балансі. 

Резерви незароблених премій на кінець періоду були розраховані пропорційно терміну дії договорів страхування, 

які ще не закінчилися, на основі загального доходу від премій.  

Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу Компанії, як 

зобов'язання.  

Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій в звітному періоді відповідно зменшує (збільшує) 

дохід від страхування.  

Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій створюються Компанією з метою забезпечення майбутніх виплат 

страхових сум  страхового відшкодування, залежно від видів страхування (перестрахування). 

Резерви, інші, ніж резерви незароблених премій, створюються в тих валютах, в яких Компанія несе відповідальність 

за своїми страховими зобов'язаннями, і обліковуються окремо по кожній валюті. 

Вимоги до перестраховиків відповідно до договорів перестрахування при настанні страхових випадків в звітному 

періоді формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як частина перестраховиків в резервах, інших, ніж 

резерви незароблених премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному періоді відображається, як доходи 

або витрати від страхової діяльності. 

Формування резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків, Компанія здійснює за наявності відомих 

вимог страховиків (перестраховиків) на звітну дату, що підтверджується відповідними заявами. 

Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків на звітну дату є сумою зарезервованих 

несплачених сум страхового відшкодування на відомі вимоги страхувальників, по яких не ухвалено рішення про повну 

або часткову відмову у виплаті страхових сум. 

Величина резервів заявлених, але неврегульованих страхових випадків відображається в балансі Компанії, як 

зобов'язання. 
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При здійснені операцій перестрахування частки страхових премій, які були сплачені за договорами 

перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і обліковуються, як суми частки перестраховиків в 

резервах незароблених премій. 

Суми частки перестраховиків в страхових резервах інших, ніж резерви незароблених премій, на звітну дату 

обчислюються залежно від частки страхових ризиків, які були передані перестраховикам протягом розрахункового 

періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерви незароблених премій. 

4.5. Операції з іноземною валютою 

Операції в іноземній валюті не здійснювались. 

4.6. 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. 

5. 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. 

5.1. 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. 

5.2. 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, 
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ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка 

справедливої вартості». 

5.3. Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

Протягом 2021 року переоцінка інвестиційної нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.  

5.4. 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 призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним керівництву Товариства фактором і 

може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів. 

 

5.5. Судження щодо виявлення ознак знецінення активів 

Відносно фінансових активів, які оцінюються за справедливою вартістю, Товариство на дату виникнення 

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

Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами, які оцінюються за 

амортизованою вартістю, у розмірі очікуваних кредитних збитків за весь строк дії фінансового активу (при значному 

збільшенні кредитного ризику/для кредитно-знецінених фінансових активів) або 12-місячними очікуваними 

кредитними збитками (у разі незначного зростання кредитного ризику).  

Зазвичай очікується, що очікувані кредитні збитки за весь строк дії мають бути визнані до того, як фінансовий 

інструмент стане прострочений. Як правило, кредитний ризик значно зростає ще до того, як фінансовий інструмент 

стане простроченим або буде помічено інші чинники затримки платежів, що є специфічними для позичальника, 

(наприклад, здійснення модифікації або реструктуризації). 

Кредитний ризик за фінансовим інструментом вважається низьким, якщо фінансовий інструмент має низький ризик 

настання дефолту, позичальник має потужній потенціал виконувати свої договірні зобов'язання щодо грошових потоків 

у короткостроковій перспективі, а несприятливі зміни в економічних і ділових умовах у довгостроковій перспективі 

можуть знизити, але не обов’язково здатність позичальника виконувати свої зобов'язання щодо договірних грошових 

потоків.  

Фінансові інструменти не вважаються такими, що мають низький кредитний ризик лише на підставі того, що ризик 

дефолту за ними є нижчим, ніж ризик дефолту за іншими фінансовими інструментами Товариства або ніж кредитний 

ризик юрисдикції, в якій Товариство здійснює діяльність. 

Очікувані кредитні збитки за весь строк дії не визнаються за фінансовим інструментом просто на підставі того, що 

він вважався інструментом із низьким кредитним ризиком у попередньому звітному періоді, але не вважається таким 

станом на звітну дату. У такому випадку Товариство з'ясовує, чи мало місце значне зростання кредитного ризику з 

моменту первісного визнання, а отже чи постала потреба у визнанні очікуваних кредитних збитків за весь строк дії. 

Очікувані кредитні збитки відображають власні очікування Товариства щодо кредитних збитків. 

 

5.6. Судження щодо резерву на покриття збитків і витрати на врегулювання збитків 

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

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

виникають в результаті діяльності. Ці резерви являють собою очікувані остаточні витрати на виплату відшкодувань по 

страхових подіях, які настали до закінчення звітного періоду, але які все ще залишаються невиплаченими станом на 

кінець звітного періоду. Компанія створює резерви за напрямками діяльності, видам і сумам страхового покриття, а 

також по строкам настання страхових подій. Резерви на покриття збитків відносяться до двох категорій: резерви 

неврегульованих вимог і резерви збитків понесених, але ще не заявлених. 
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Компанія створює резерви на покриття заявлених збитків на основі оціночних майбутніх виплат для покриття 

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

у момент резервування. Як правило, при створенні цих резервів дисконтування не проводиться. При цьому в обліку 

визнаються оціночні витрати на остаточне врегулювання невиконаних вимог (з урахуванням інфляції), а також інші 

фактори, які можуть впливати на суми відповідних резервів, одні з яких є суб'єктивними, а інші залежать від майбутніх 

подій. При визначенні суми резервів Компанія враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків, 

існуючі суми невиплачених відшкодувань і види страхового покриття. Крім того, судові рішення, економічні умови і 

громадська думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Компанії. 

Протягом періоду між датою повідомлення про настання страхової події і датою остаточної виплати відшкодування 

можуть відбуватися зміни обставин, які можуть призвести до зміни суми створених резервів. Відповідно, Компанія 

регулярно переглядає та переоцінює суми відшкодувань і резервів. Суми, які остаточно виплачуються на покриття 

збитків та витрат на коригування збитків, можуть істотно відрізнятися від сум першочергово створених резервів. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

відшкодування. Повідомлення по короткострокових страхових зобов'язаннях по відшкодуванню збитків, наприклад, 

тих, які виникають в результаті  майна, зазвичай надходять відразу після настання страхової події. Відповідні 

відшкодування, як правило, виплачуються протягом 30 днів з моменту отримання всіх документів, які підтверджують 

страховий випадок. У Компанії відсутні значні довгострокові напрямки діяльності. 

 

6. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості  

6.1. 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 

 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

 

Вихідні дані 

Грошові кошти  Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює 

їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 
запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює його 

номінальній вартості. Подальша 

оцінка депозитів у національній 

валюті здійснюється за справедливою 

вартістю очікуваних грошових 

потоків 

Дохідний 

(дисконтуванн
я грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 
депозитними договорами 

Боргові цінні папери Первісна оцінка боргових цінних 

паперів як фінансових активів 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату 

оцінки, котирування 

аналогічних боргових цінних 

паперів, дисконтовані потоки 
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актив. Подальша оцінка боргових 

цінних паперів здійснюється за 

справедливою вартістю. 

грошових коштів 

Інструменти капіталу Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий 

актив. Подальша оцінка інструментів 

капіталу здійснюється за 
справедливою вартістю на дату 

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату 

оцінки, за відсутності 

визначеного біржового курсу 

на дату оцінки, 

використовується остання 
балансова вартість, ціни 

закриття біржового торгового 

дня 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 

здійснюється за справедливою 

вартістю, яка дорівнює вартості 

погашення, тобто сумі очікуваних 

контрактних грошових потоків на 

дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вхідні грошові 

потоки 

Поточні зобов’язання Первісна та подальша оцінка 

поточних зобов’язань здійснюється за 

вартістю погашення 

Витратний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 

очікувані вихідні грошові 
потоки 

 

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

 
7.1. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів,  робіт, послуг)  

 

тис.грн. 

         2021 2020 

Дохід від страхової діяльності (чисті зароблені страхові премії) 24 953 21 834 

Всього доходи від реалізації 24 953 21 834 

7.2. Понесені збитки за страховими виплатами  тис.грн. 

          2021 2020 

Страхові відшкодування                 473 1 794 

Всього         473                1 794 

7.3.Інші доходи, інші витрати                                                                                                            

 

 
 

тис.грн. 

     2021 2020 

Дохід від надання послуг для інших страховиків                 -  10 

Результат зміни технічних резервів, інших ніж  резерви незароблених 
премій 

             -680                 -231  

Інші витрати операційної діяльності                 1 62 

Товари для офісу                35 31 

7.4. Витрати на збут                                                                                                               

 

 
 

тис.грн. 

  2021 2020 

Комісійна винагорода страхових агентів, брокерів 2 865 6 020 

Всього витрат на збут            2 865 6 020 

7.5. Адміністративні витрати 

 

 
 

тис.грн. 

     2021 2020 

Витрати на оплату праці    2 029 1562 

Відрахування на соціальні заходи  401 308 
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Амортизація 15 16 

Оренда офісного приміщення 554 505 

Інші витрати на послуги сторонніх організацій (аудиторські, 

юридичні, депозитарні, інформаційно-технічні послуги, послуги 

нотаріуса та інші професійні послуги) 

574 799 

Всього адміністративних витрат 3 573 3 190 

7.6. Фінансові доходи та витрати                                                                                                                                    тис.грн. 

  2021 2020 

Відсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках в банках 5 478 6 167 

Всього фінансові доходи 5 478                6 167 

 

 

7.7. Податок на прибуток 

Відображена сума нарахованих податкових зобов’язань на доходи від страхової діяльності та податок на прибуток. 

 тис.грн. 

     2021 2020 

Податок на прибуток (18%)           944 1 012 

Податок на дохід за договорами страхування (3%)    17 559 13 913 

Всього витрат з податку на прибуток   18 503 14 925 

7.8. Нематеріальні активи                                                                                                                                                        тис.грн. 

 Програмне забезпечення Ліцензії РАЗОМ 

Первісна вартість     

На 31.12.2020 181 151 332 

На 31.12.2021 181 151 332 

Амортизація та знецінення    

На 31.12.2020 181 - 181 

На 31.12.2021 181 - 181 

Чиста балансова вартість 

(залишкова вартість) 

   

На 31.12.2020 - 151 151 

На 31.12.2021 - 151 151 
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7.9. Основні засоби                                                                                                                                                                      тис.грн. 

 Меблі Офісне устаткування РАЗОМ 

Первісна вартість    

На 31.12.2020 100 28 128 

На 31.12.2021 100 28 128 

Накопичена амортизація     

На 31.12.2020 69 23 92 

На 31.12.2021 81 26 107 

Чиста балансова вартість 

(залишкова вартість) 

   

На 31.12.2020 31 5 36 

На 31.12.2021 19 2 21 
 

7.10. Довгострокова дебіторська заборгованість відсутня.                                                                                                                

7.11. Дебіторська заборгованість також включає на 31 грудня 2021 року поточну заборгованість по двом 

страхувальникам та двом перестрахувальникам  за договорами страхування та перестрахування, термін сплати 

чергового платежу за якими ще не настав. Заборгованість є поточною з терміном погашення до 12 місяців. 

тис.грн. 

 
2021 2020 

Заборгованість  за укладеними договорами страхування та 

перестрахування 

 

                      707 

 

                       4 547 

Передплата за послуги постачальникам         68          88 

Заборгованість за нарахованими відсотками за 

банківськими вкладами  (депозитами) 

       639         553 

Заборгованість за розрахунками з перестраховиками          -        4 637 

Всього дебіторська заборгованість      1 414       9 825 

 

7.12.Частка перестраховика у страхових резервах                                                                                                             тис.грн. 

 
2021 2020 

Права вимоги до перестраховиків       2 129                     29 669 

 

7.13. Грошові кошти розміщенні в банках з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA, uaAA, uaA та 

банки, що мають прогноз «стабільний», що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного 

реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР).   
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    тис.грн. 

 2021 2020 

Грошові кошти на поточних рахунках, у тому числі: 

 

        22 618   12 851 

ПАТ «АБ Укргазбанк»          21 869 8 438 

ПАТ «Банк «Восток»              3 1 

АТ «Укрбудінвестбанк»             11 4 255 

АТ«Комерційний індустріальний банк»            687 129 

АБ «Південний»             32 2 

АТ «АКБ Конкорд»             16 26 

Банківські вклади (депозити), у тому числі:         78 000   53 001 

ПАТ «АБ Укргазбанк»           9 000 9 000 

ПАТ «Банк «Восток»          10 000 6 000 

АТ «Укрбудінвестбанк»          34 000 18 000 

АТ«Комерційний індустріальний банк»          10 000 14 000 

АТ «АКБ Конкорд»          10 000 1 001 

АБ «Південний»              - 5 000 

АТ «Державний ощадний банк України»           5 000 - 

Всього        100 618   65 852 

Депозити в банках не мають забезпечення. Нижче у таблиці наведено інформацію стосовно змін щодо очікуваних 

кредитних збитків щодо депозитів в банках.  

Резерв під збитки що у сумі, яка дорівнює: 31.12.2021 31.12.2020 Причина змін 

12-м місячним очікуваним кредитним збиткам, 

В т.ч. за депозитами 

 

0* 

 

 

0 

 

0 

 

*Відповідно до облікової політики підприємства, якщо розрахована сума кредитного збитку складає менше 

розрахованої суми суттєвості, тоді підприємство може не нараховувати та не відображати в звітності суми кредитних 

збитків. Сума суттєвості визначається на рівні 7 % активів підприємства на кожну зітну дату. 

7.14. Власний капітал 

        Товариство дотримується вимог до капіталу, передбачених чинним  законодавством  України. Станом на 31 грудня 

2021 року та 2020 року розмір власного капіталу складається з : 

тис.грн. 

 2021 2020 

Статутний капітал           49 840 49 840 

Додатковий капітал          7 222  7 222 

Резервний капітал          1 126 1 039 

Нерозподілений прибуток          5 584 1 370 

Всього         63 772   59 471 

Статутний капітал 

Станом  на 31 грудня 2021 року зареєстрований та сплачений капітал складає  49 840 320 грн. і складається з           

3 088 000 простих акцій з номінальною вартістю 16,14 грн. за акцію. Усі акції мають рівні права голосу, права на 

отримання дивідендів та повернення капіталу.  
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Додатковий капітал  складається з емісійного доходу, отриманого в результаті перевищення фактичної ціни 

розміщення акцій над їх номінальною вартістю. 

Резервний капітал 

  Розмір відрахувань до резервного фонду не менше 5% суми прибутку Компанії. Резервний (страховий) фонд за 

рішенням загальних зборів Акціонерів і в порядку, визначеному Наглядовою Радою, може використовуватися на 

покриття збитків від діяльності Компанії, виплату дивідендів і на інші цілі, які не порушують українське законодавство.  

7.15. Довгострокові зобов’язання                                                                                                                                           тис.грн. 

 
2021 2020 

Резерв незароблених премій                              3 907                        31 307 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків               2 072         1553 

Резерв збитків, які виникли, але не заявлені                161            - 

7.16.Довгострокові забезпечення                                                                                                                                            тис.грн. 

                                      2021                               2020 

Забезпечення  (резерв) відпусток                 69          59 

7.17. Поточні зобов’язання  також складаються з кредиторської заборгованості за страховою діяльністю по розрахункам  

з страховими агентами , страхувальниками, перестраховиками, по шістьом  контрагентам.    

                                                                                                                                                                                                      тис.грн. 

                                    2021 2020 

Кредиторська заборгованість за товари, 

послуги 

                    21 1 

Кредиторська заборгованість за договорами 

страхування, перестрахування 

 

 

                          16 428 9 337 

Заборгованість за податками  з бюджетом 

(податок на прибуток) 

                           17 903 3 805 

 

8. Розкриття іншої інформації 

8.1 Умовні зобов'язання. 

8.1.1. Судові позови 

Товариство не має судових справ. 

8.1.2. Оподаткування 

Внаслідок наявності в українському податковому законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант 

тлумачення, а також через практику, що склалася в нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи 

довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, 

засноване на оцінці керівництва економічної діяльності Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити 

додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та 

резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва Товариство сплатило усі 

податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися 

відповідними податковими органами протягом трьох років. 
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8.1.3. Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 

Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної та політичної 

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 Товариства визначений як дуже низький, тому кредитний збиток 

не був визнаний при оцінці цих активів. Враховуючи той факт, що поточна дебіторська заборгованість буде погашена у 

1 кварталі 2022 року, а строк розміщення коштів на депозитних рахунках є короткостроковим, дата повернення вкладу 

05 січня 2022 року, 12 січня 2022 року, 24 січня 2022 року, 04 березня 2022 року та 05 квітня 2022 року, очікуваний 

кредитний збиток Товариства визнаний при оцінці цього фінансового активу становить «0». 

8.2 Розкриття інформації про пов'язані сторони 

До пов'язаних сторін або операцій з пов'язаними сторонами належать: 

 підприємства, які прямо або опосередковано контролюють або перебувають під контролем, або ж 

перебувають під спільним контролем разом з Товариством; 

 асоційовані компанії; 

 спільні підприємства, у яких Товариство є контролюючим  учасником; 

 члени провідного управлінського персоналу Товариства; 

 близькі родичі особи, зазначеної вище; 

 компанії, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів 

у Товаристві; 

 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства або будь-якого іншого суб'єкта 

господарювання, який є пов'язаною стороною Товариства. 

У ході своєї звичайної діяльності Компанія не здійснює операції із пов’язаними сторонами. 
 

8.3.  Цілі та політики управління фінансовими ризиками 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у 

нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних 

чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено 

кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик включає валютний ризик, процентний ризик та 

інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 

виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 

інструментарію щодо його пом’якшення. 

8.3.1. Кредитний ризик 

Кредитний ризик - це ризик фінансових збитків Компанії, якщо замовник (страхувальник, перестрахувальник) або 

зустрічна сторона по фінансовому інструменту не виконують своїх зобов'язань за контрактом. В основному, Компанія 

піддається кредитному ризику у зв'язку із продажем страхових продуктів у кредит Українським клієнтам (розстрочка 

платежу).  

Відповідно до внутрішньої політики оцінки ризику Компанії, кожний новий страхувальник оцінюється до укладання 

з ним договору страхування; основними показниками кредитоспроможності клієнта є його страхова історія й міцність 

балансу. При вступі в комерційні відносини з Компанією, новому страхувальникові пропонуються умови більш 

жорсткі, ніж ті, що поширюються на страхувальників, що мають більш тривалу страхову історію в Компанії. Ці умови 

припускають, як правило, оплату страхових послуг у момент укладання договору. Компанія не класифікує торгівельну 

дебіторську заборгованість по категоріях або можливості відшкодування, оскільки історичні штрафні санкції були 

несуттєвими в минулому (менше 0.01%); уся істотна торгівельна дебіторська заборгованість, що підлягає виплаті 

Компанії, була погашена. У майбутньому, штрафні санкції по простроченій торгівельній дебіторській заборгованості, 
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як очікується, залишаться стабільними або, навіть, знизяться, оскільки Компанія все частіше здійснює свою діяльність 

із такими сучасними страхувальниками, кредитоспроможність яких сприяє дотриманню дисципліни оплати.  

Кошти і їх еквіваленти, а також депозити в банках і фінансових установах також сприяють росту кредитного ризику. 

Оскільки Компанія постійно оцінює фінансову стійкість банків, з якими вона взаємодіє в Україні, ризик невиконання 

банками своїх зобов'язань перед Компанією досить суттєвий, з погляду Компанії. Цей ризик частково знижується за 

допомогою політики диверсифікованості при розміщенні коштів в українських банках, крім того, українським 

законодавством передбачена можливість розміщення на депозитних рахунках в одній банківській установі не більш 

20% від загальної суми технічних страхових резервів. 

Максимальний ризик такого компонента кредитного ризику, як кошти і їх еквіваленти, і депозити в банках та інших 

фінансових установах на дату звітності, представлений справедливою вартістю залишків коштів, що підлягають виплаті 

такими банками й фінансовими установами. 

Компанія не має деривативів з метою керування кредитним ризиком. Проте, у деяких окремих випадках Компанія 

може ужити заходів по зниженню таких ризиків, якщо їх концентрація суттєва. 

У результаті кредитного контролю й процедур по оцінці ризику, Компанія не очікує виникнення яких-небудь 

збитків від невиконання своїх зобов'язань зустрічними сторонами на дату звітності у зв'язку з фінансовими 

інструментами, які брали участь у поточній діяльності Компанії. 

8.3.2. Ринковий ризик 

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

коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, 

валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями 

цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Компанія не має валютних коштів, тому на неї валютний ризик не 

впливає. 

Валютний ризик 

Відповідно до МСФЗ 7, валютний ризик виникає по фінансових інструментах у валюті, яка не є функціональною, і, 

будучи монетарними по характеру, ризики, пов'язані з перерахуванням валют, не враховуються. Компанія здійснює 

свою діяльність винятково в українській гривні. Тому на дату звітності валютному ризику не піддана. 

Страховий  ризик 

Відповідно до МСФЗ 4 страховий ризик - це ризик настання невизначеної майбутньої події, визначеної договором 

страхування, яка може привести до виплати Страховиком відшкодування власникові поліса (договору страхування), 

якщо вказана невизначена майбутня подія (страхова подія) впливає на власника поліса (договору страхування). З метою 

мінімізації страхового ризику Компанія робить оцінку суттєвості ризику страхування за кожним договором 

страхування при його одержанні від Страхувальника. Компанією оцінюється страхова історія кожного об'єкта 

страхування, а також страхова сума, яка може бути залишена на власному утриманні залежно від виду страхування й 

діючої політики Компанією щодо диверсифікованості ризиків страхового портфеля. У випадку перевищення страхової 

суми по окремому предмету договору страхування 10% від суми статутного капіталу й сформованих вільних резервів і 

страхових резервів, Компанія передає ризики в сумі перевищення зазначеного розміру в перестрахування.  

8.3.3. Ризик ліквідності 

Політика Компанії спрямована на забезпечення постійної наявності достатньої кількості коштів з метою виконання 

своїх зобов'язань у міру настання строку їх оплати. Для цієї мети Компанія робить розміщення наявних коштів 

технічних резервів на банківських депозитах, цінних паперах українських емітентів, правах вимог до 

перестрахувальників. 

У випадку недостатніх залишків коштів на поточних рахунках у результаті здійснення суттєвих страхових виплат, 

Компанія може вдатися до переведення частини коштів, розміщених на депозитних рахунках, на поточні рахунки й 

направити на фінансування поточних потреб Компанії. Компанія для фінансування поточної діяльності не застосовує 

такі фінансові інструменти як кредити й овердрафти. 

Станом на 31 грудня 2021 року страхова компанія наражається на наступні ризики: 
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Ризики, впливу яких піддається компанія 

Назва Ступінь впливу 

Ризик премій і резервів помірний рівень ризику 

Катастрофічний ризик помірний рівень ризику 

Валютний ризик помірний рівень ризику 

Ризик ринкової концентрації помірний рівень ризику 

Ризик дефолту контрагента помірний рівень ризику 

Операційні ризики помірний рівень ризику 

 В компанії відсутні ризики, які значною мірою можуть вплинути на господарську діяльність компанії. Перевірка 

платоспроможності Компанії показала, що Компанія має необхідний запас платоспроможності станом на 31.12.2021 

року і Компанія здійснює своєчасне виконання більшості перерахованих вимог. 

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

страхової компанії. 

 

 

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

розкриттям інформації щодо ключових ризиків та результатів проведених стрес-тестів 

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

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

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

юстиції 12.03.2014 за № 352/25129 (далі – Вимоги), ПрАТ «СК «Київська Русь» проведено стрес-тестування, метою 

якого є перевірка вразливості до ризиків і достатності капіталу. 

Результат проведеного стрес-тестування 

Результати проведеного стрес-тесту  показали, що вплив реалізації стресових подій, описаних вище, жодним чином 

не впливає на фінансовий стан Компанії у зв’язку із особливостями ведення бізнесу Компанії та наявного страхового 

портфелю. 

Заходи щодо зменшення впливу ризиків 

Виходячи з результатів проведеного стрес-тестування, рівень розглянутих ризиків є мізерним і може не потребувати 

застосування заходів щодо зменшення їх впливу. При настанні будь-якої стресової події фактичний запас 

платоспроможності перевищує розрахунковий нормативний запас платоспроможності. 

Адекватність страхових зобов’язань страховика 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань проводиться відповідно до Методики формування страхових резервів 

за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, в редакції, що затверджена Розпорядженням Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 18 вересня 2018 року N 1638 та 

зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/3262. 

Перевірка адекватності страхових зобов’язань здійснюється шляхом моделювання майбутніх грошових потоків за 

страховими контрактами. Моделювання проводиться на підставі аналізу діяльності Страховика за попередні 3 роки з 

використанням загальноприйнятих актуарних методів. Там, де є достатньо статистики, використовуються актуарні 

методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку збитків. 

 В наданому звіті щодо оцінки адекватності страхових зобов’язань на 31.12.2021 року наведено інформацію, що: 

страховиком сформовано достатньо страхових резервів, щоб відповідати своїм зобов’язанням за страховими 

контрактами, укладеними до звітної дати. 
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