


 2 

бухгалтрського обліку, Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий 
внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб 
забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок 
шахрайства або помилки.  

 
Відповідальність аудитора 

 
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на 

основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську перевірку згідно з 
Міжнародними стандартами аудиту, що прийняті Аудиторською палатою України в якості 
національних стандартів аудиту (рішення АПУ №122/2 від 18.04.2003р.), зокрема 705 
«Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Крім того, аудиторська перевірка 
проведена у відповідності з вимогами Законів України “Про аудиторську діяльність” від 
22.04.1993р. №3125-ХІІ, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 
16.07.1999р. №996-ХІV та “Про страхування” від 07.03.1996р. №85/96-ВР. Ці стандарти та 
нормативні документи вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова 
звітність не містить суттєвих викривлень. Суттєвими аспектами вважаються окремі 
об’єкти обліку, що відносяться до активів, зобов’язань і власного капіталу Товариства у 
розмірі 5% від підсумку відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу. 

 
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських 

доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур залежить від 
судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності 
внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає 
заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання 
суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських 
процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо 
ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також 
оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, 
виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності. 

 
Компанія перейшла на Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) 1 січня 

2011року відповідно до положень МСФЗ (IFRS) 1 «Перше використання міжнародних 
стандартів фінансової звітності». 

 
Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної 

фінансової звітності наведені в Примітках до фінансової звітності ПрАТ «Страхова 
компанія «КАШТАН». Визначені положення облікової політики послідовно 
застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах. 

 
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки 

 
 Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для 

висловлення нашої думки. Проте мають місце певні обмеження, а саме:  
ми не могли спостерігати за інвентаризацією необоротних, оборотних активів та 

розрахунків з дебіторами та кредиторами, або переконатися в їх наявності за допомогою 
альтернативних заходів. 

 
Протягом звітного періоду Компанією дохід визначався відповідно до вимог 

Закону України «Про страхування» та Розпорядження державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України від 03.02.2044р. №39 «Про затвердження порядку 
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складання звітних даних страховиків», що не узгоджується з деякими вимогами МСФЗ 
№18 «Доходи», що на думку аудитора має вплив на визначення розміру прибутку в 
фінансовій звітності.   

 
Товариство не складало консолідовану фінансову звітність використовуючи право 

передбачене пунктом 6 МСФЗ № 10 «Консолідована фінансова звітність».   
 
В усіх інших суттєвих аспектах фінансова звітність відповідає вимогам 

Концептуальної основи складання фінансової звітності та МСФЗ. 
  
Ми звертаємо увагу на те, що Компанія є учасником процесу щодо договору 

страхування подорожуючих за кордон ТІ №058709 від 19.10.2009 року про визнання 
протиправною відмови у виплаті страхового відшкодування, еквівалентного 800 Євро. 
Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 12.06.2013 року 
№ 712/17008/2013 позов задоволено. Розгляд справи не закінчено, справа перебуває  у 
Апеляційному суді Закарпатської області. У разі прийняття рішення в бік позивача 
Страхова компанія здійснить виплату страхового відшкодування з відповідним 
відображенням у складі собівартості страхових послуг, що не має суттєвого впливу на 
фінансову звітність Товариства.  

 
Висловлення думки 
 
На нашу думку, фінансові звіти за виключенням обмежень зазначених у 

попередньому параграфі у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно 
відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013р., його фінансові 
результати за 2013 рік. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних 
первинного бухгалтерського обліку та розрахунків, відображеним в трансформаційних 
таблицях по переводу показників з ПСБО в МСФЗ та відповідає встановленим вимогам з 
дотриманням вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової 
звітності,  чинного Законодавства України й прийнятої облікової політики підприємства. 

 
Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів 
 
Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття 

здійснюється Товариством в цілому відповідно до принципів, встановлених 
Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку, Міжнародними стандартами 
фінансової звітності та облікової політики підприємства. 

 
Концептуальною основою фінансової звітності, що використана Товариством для 

підготовки наданих фінансових звітів, є Міжнародні стандарти фінансової звітності. 
 
Фінансова звітність за рік, який завершено 31 грудня 2013р., є фінансовою 

звітністю, яка підготовлена відповідно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 
2012 році, відповідно до облікової політики датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 
2011 року. 

 
Фінансова звітність було складено за формами, встановленими Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів 
України від 07.02.2013р. №73.   
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Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів 
обліку за історичною собівартістю на дату першого застосування МСФЗ та МСБО 16 
«Основні засоби», яка відображається за собівартістю, що є доцільною собівартістю, яка 
була підтверджена звітами про професійну оцінку, що проведена у 2012р., фінансових 
інструментів та фінансових активів, первісне визначення яких здійснюється за 
справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків. 
  
 Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної 
фінансової звітності наведені нижче. Визначені положення облікової політики послідовно 
застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах, якщо не 
вказано інше.  

 
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається 

на основі бухгалтерських записів згідно чинного українського законодавства шляхом 
трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою 
достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. 

 
Основні відомості про страховика 

 
Найменування страховика – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 

«КАШТАН»; 
Організаційно-правова форма – Приватне акціонерне товариство;  
Код ЄДРПОУ-32071894; 
Номер свідоцтва про первісну державну реєстрацію та дата його видачі –  33499 від 

20.06.2002р. 
Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі –  650155 від 

30.07.2010р. 
Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію – Печерська районна у місті Києві 

Державна адміністрація; 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з 

регулювання ринку фінансових послуг в Україні, серія СТ №123 від 21.08.2004р., 
реєстраційний номер 11100810. 

Основним видом діяльності є недержавне страхування. 
Юридична адреса Товариства –  01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, б.12, 

офіс.37. 
Кількість штатних працівників – 41 особа. 
 
Відокремлених підрозділів Страхова компанія не має. 

 
В періоді, що перевірявся, Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності 

з отриманими ліцензіями на право здійснення страхової діяльності:  
1. Ліцензія Серії АВ № 546953 дата видачі 15.10.2010р.; 
2. Ліцензія Серії АВ № 546952 дата видачі 15.10.2010р.; 
3. Ліцензія Серії АВ № 546951 дата видачі 15.10.2010р.; 
4. Ліцензія Серії АВ № 546950 дата видачі 15.10.2010р.; 
5. Ліцензія Серії АВ № 546949 дата видачі 15.10.2010р.; 
6. Ліцензія Серії АВ № 546948 дата видачі 15.10.2010р.; 
7. Ліцензія Серії АВ № 546947 дата видачі 15.10.2010р.; 
8. Ліцензія Серії АВ № 546942 дата видачі 15.10.2010р.; 
9. Ліцензія Серії АВ № 546941 дата видачі 15.10.2010р.; 
10. Ліцензія Серії АВ № 546954 дата видачі 15.10.2010р.; 
11. Ліцензія Серії АВ № 546940 дата видачі 15.10.2010р.; 





КОДИ

01.01.2014
за ЄДРПОУ 32071894
за КОАТУУ 8038200000

за КОПФГ 96220
за КВЕД 65.12

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

V

Актив Код рядка
На початок звітного 

періоду 
На кінець звітного періоду

1 2 3 4

Нематеріальні активи 1000 374 378
первісна вартість 1001 402 402
накопичена амортизація 1002 28 24
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0
Основні засоби 1010 7457 6675
первісна вартість 1011 11057 10802
знос 1012 3600 4127
Інвестиційна нерухомість 1015 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 0 0
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 0 0
капіталі інших підприємств 1030 4644 4684
інші фінансові інвестиції 1035 161874 287125
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 1121
Відстрочені податкові активи 1045 8 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 174357 299983

Запаси 1100 11 10
Виробничі запаси 1101 11 10
Незавершене виробництво 1102 0 0
Готова продукція 1103 0 0
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 25608 46039
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 0 517
з бюджетом 1135 0 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 0 71
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 15601 19978
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 63249 59217
Готівка 1166 0 0
Рахунки в банках 1167 0 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 484 1091
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань 1181 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
резервах незароблених премій 1183 484 1091
інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0
Усього за розділом II 1195 104953 126923

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
1200 0 0

Баланс 1300 279310 426906

II. Оборотні активи

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака                                                  

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя         
Середня кількість працівників                                  43                                                             

                            044 246-28-46; 249-01-11; ,246-28-46; 249-01-11;                       

(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Адреса, телефон   01021 КИЇВ, Кловський узвіз, буд.12, оф.37                            

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

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

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Каштан"
Територія  Київ                                                                                                   

Організаційно-правова форма господарювання    Недержавне страхування

I. Необоротні активи

БАЛАНС

Форма N 1   Код за ДКУД 1801001

           Дата (рік, місяць, число)



    
 

   

1 2 3 4

 1400 92000 92000
  1405 0 0

 1410 0 0
 1411 0 0

  1412 0 0
 1415 14520 84746

  (  ) 1420 74430 157601
 1425 0 0

 1430 0 0
 1435 14564 16121

   I 1495 195514 350468

  ' 1500 0 0
 ' 1505 0 0

  1510 0 0
  ' 1515 0 0

 1520 0 0
   1521 0 0

 1525 0 0
 1526 0 0

 1530 42423 58295
  :   ' 1531 0 0

     1532 531 988
  1533 41892 57307

  1534 0 0
 1535 0 0

 1540 0 0
   - 1545 0 0
   II 1595 42423 58295

  1600 22000 0
 1605 0 0
   :  

' 1610 0 0

, , 1615 78 92
  1620 865 759

      1621 861 758
  1625 11 1
   1630 24 1

     1635 1722 12136

      1640 0 0

     1645 0 0

     1650 0 1381

 1660 0 0
  1665 0 0

    1670 0 0
  ' 1690 16673 3773

   I 1695 41373 18143

V. ' , '    , 
  ,   

1700 0 0

V.      1800 0 0

1900 279310 426906

( )

( )

                                                           ___________________

                                                     ___________________
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II.  '   
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КОДИ
01.01.2014

за ЄДРПОУ 32071894

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період 
попереднього року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 156241 129587
Чисті зароблені страхові премії 2010 156241 129587
Премії підписані, валова сума 2011 174128 143209
Премії, передані у перестрахування 2012 3079 1396
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 15415 12393
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 607 167
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 2028 1613
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 6314 4369

прибуток 2090 147899 123605
збиток 2095 0 0

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань
2105 0 0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 42460 42662
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 805 396
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2121 0 0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 0 0

Адміністративні витрати 2130 3650 4094
Витрати на збут 2150 0
Інші операційні витрати 2180 44596 42534
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю

2181 0 0

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 0 0

прибуток 2190 142918 120035
збиток 2195 0 0
Дохід від участі в капіталі 2200 228 1
Інші фінансові доходи 2220 747 796
Інші доходи 2240 77644 105888
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 58 95
Втрати від участі в капіталі 2255 187 496
Інші витрати 2270 74944 147757
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

прибуток 2290 146348 78372
збиток 2295 0 0
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 5319 4495
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після 
оподаткування

2305 0 0

прибуток 2350 141029 73877
збиток 2355 0 0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 16568 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 
підприємств

2415 0 0

Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 16568 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0

            Дата (рік, місяць, число)

Валовий:

Фінансовий результат від операційної діяльності:

Фінансовий результат до оподаткування:

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Каштан"

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
2 013р.

Форма №2     Код за ДКУД 1801003

Чистий фінансовий результат:

II. СУКУПНИЙ ДОХІД



Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 16568 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 157597 73877

Матеріальні затрати 2500 373 542
Витрати на оплату праці 2505 793 811
Відрахування на соціальні заходи 2510 292 291
Амортизація 2515 956 1024
Інші операційні витрати 2520 1236 1426
Разом 2550 3650 4094

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

(підпис)

(підпис)

Керівник                                   Захарків Ростислав Миколайович                      ___________________

Головний бухгалтер                  Золотько Людмила Львівна                                ___________________

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

50

ддпип с)

дпис)

      ______

_______
(під

  _____________________________________________________________________
(п(п(пппппп(пппппп(п(п(ппппппп(((((((((((((((((( ідідіііі

(під

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________

  ________________________________________________________________________ ________
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1

Підприємство за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число) 1
К О Д И

32071894Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Каштан"
(найменування)

2014р.

Код за ДКУД
за 2013 р.

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
(найменування)

1801004Форма №3 Код за ДКУД

1 2

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний
період

попереднього року

1801004Форма №3

3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

3000 0 0
Надходження від:

Повернення податків і зборів 3005 0 0

1 2 3 4

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Цільового фінансування 3010 0 0

Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0

3011
3015

надходження від отримання субсидій,дотацій
Надходження авансів від покупців і замовників 0

0
0

0

3035

3015
3020

3025

Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

Надходження від боржників неустойки(штрафів,пені)

0

10
0

0

0

0
0

41
3035
3040
3045

3055

Надходження від боржників неустойки(штрафів,пені)
Надходження від операційної оренди

Надходження від страхових премій
Надходження фінансових установ від повернення позик

99
0

150862
0

3050

0 0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород
0
0

141721
0

Товарів (робіт, послуг)
Праці 3105 793

1605

Відрахувань на соціальні заходи 3110

Інші надходження 3095 1075
3055Надходження фінансових установ від повернення позик 0

3100
Витрачання на оплату:

0
619

2203
642
309292

3116 4172
4616Зобов’язань з податків і зборів 3115

Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток

Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість

Відрахувань на соціальні заходи 3110 309

5413

0 0

292
5789

3117

Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків і зборів

3145Витрачання на оплату цільових внесків

Витрачання на оплату авансів
3118
3135
3140

Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість

0
0
0

Витрачання на оплату повернення авансів
0
0
0

0 0
376 444

3117

0 0
38211

0
3145

125218

Витрачання на оплату цільових внесків

Витрачання фінансових установ на надання позик 3155
Інші витрачання 3190

0
Витрачання на оплату зобов`язань за страховими контрактами 3150

Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195

0
0

105356
9393

3200 77644 108206
17

Надходження від реалізації:

125218

необоротних активів 3205 184

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 105356

фінансових інвестицій

Надходження від отриманих:

3230 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик

дивідендів 3220 0
відсотків

0

0
3215 778 0

183400 223666

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господирської одиниці
3230 0
3235

фінансових інвестицій 3255

Інші надходження 3250

Надходження від погашення позик

0

0
0,0 0
0,0

Витрачання  на придбання:
183400 223666

336 57

3275
3280

00

фінансових інвестицій
необоротних активів 3260

Виплати за деривативами

3255

0
0

Витрати на надання позик
0
0

Витрати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3270

Інші платежі
3280 0
3290

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295
0 0

-105130

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:

-115500

Витрати на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

Власного капіталу 3300 0 0
Надходження від:
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1 1 2014р.
Підприємство за ЄДРПОУ

К О Д И
Дата (рік, місяць, число)

32071894
(найменування)

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія"Каштан"

Код за ДКУД 1801004
 2013 рік

Звіт про власний капітал 
за

(найменування)

Форма №4 Код за ДКУД 1801004
Код рядка Зареєстро-ваний 

(пайовий) капітал
Капітал у дооцін-

ках
Додатко-вий 

капітал
Резер-вний 
капітал

Нерозпо-ділений 
прибуток (непокритий 

збиток)

Неопла-чений капітал Вилу-чений капітал Інші 
резерви

Всього

2 3 4 5 6 7 8 9 10 111

Форма №4
Стаття

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4000
92000 0 0 14520 74426 0 0 14564 195510

4005
0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

Коригування:
Зміна облікової політики

Залишок
на початок року

4010 0 0 0 0 4 0 0 0 4
4090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4095 92000 0 0 14520 74430 0 0 14564 195514

0 0 0 0 141029 0 0 0 141029
Скоригований залишок на початок року
Інші зміни

Ч й б ( б ) і й і

Виправлення помилок
Зміна облікової політики

4100
0 0 0 0 141029 0 0 0 141029

4110 0 0 0 0 16568 0 0 0 16568

4111 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інший сукупний дохід за звітний період

Дооцінка (уцінка)необоротних активів

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4111
4112 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4114
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Накопичені курсові різниці
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Д ц (уц ) р

Частка іншого сукупного доходу асоційрваних і 
спільних підприємств

4116 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4200
0 0 0 0 -4200 0 0 0 -4200Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди)

спільних підприємств

Інший сукупний дохід

4205 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4210 0 0 0 70226 -70226 0 0 0 0

4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Відрахування до резервного капіталу

Спрямування прибутку до зареєстрованого 
капіталу

Сума чистого прибутку належна до бюджету 4215 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4220 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4225 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Сума чистого прибутку на створення 
спеціальних (цільових)фондів
Сума чистого прибутку на матеріальне 

Сума чистого прибутку належна до бюджету 
відповідно до законодавства

4225

4240 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4245 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0Вилучення капіталу:

Погашення заборгованості з капіталу

заохочення
Внески учасників:
Внески до капіталу

4260
0 0 0 0 0 0 0 0 0

4265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0Вилучення частки в капіталі

Анулювання викуплених акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4290 0 0 0 0 0 0 0 1557 1557

4291
0 0 0 0 0 0 0 0 0

Інші зміни в капіталі

Вилучення частки в капіталі

Придбання (прдаж) неконтрольованої частки в 
дочірньому підприємстві

Зменшення номінальної вартості акцій

4291

4295 0 0 0 70226 83171 0 0 1557 154954
4300 92000 0 0 84746 157601 0 0 16121 350468Залишокна кінець року

Разом змін у капіталі
дочірньому підприємстві

Голова Правління                                                       Захарків Р.М.

Головний бухгалтер                                                    Золотько Л.Л.

0 0 0
92000 00000 00

ів Р.М.

о Л.Л.

равління                              Захаркі
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Примітки до фінансової звітності за рік, що закінчився 
31 грудня 2013 р. 

 
Основні відомості про Товариство:  

Найменування страховика – Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія 
«КАШТАН»; 

Організаційно-правова форма – Приватне акціонерне товариство;  
Код ЄДРПОУ-32071894; 
Номер свідоцтва про первісну державну реєстрацію та дата його видачі –  33499 від 

20.06.2002р. 
Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі –  650155 від 

30.07.2010р. 
Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію – Печерська районна у місті Києві 

Державна адміністрація; 
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, видане Державною комісією з 

регулювання ринку фінансових послуг в Україні, серія СТ №123 від 21.08.2004р., 
реєстраційний номер 11100810. 

Основним видом діяльності є недержавне страхування. 
Юридична адреса Товариства –  01021, Україна, м.Київ, Кловський узвіз, б.12, 

офіс.37. 
Кількість штатних працівників – 41 особа. 

 
Відокремлених підрозділів Страхова компанія не має. 

 

В періоді, що перевірявся, Товариство здійснювало свою діяльність у відповідності з 
отриманими ліцензіями на право здійснення страхової діяльності:  

1. Ліцензія Серії АВ № 546953 дата видачі 15.10.2010р.; 
2. Ліцензія Серії АВ № 546952 дата видачі 15.10.2010р.; 
3. Ліцензія Серії АВ № 546951 дата видачі 15.10.2010р.; 
4. Ліцензія Серії АВ № 546950 дата видачі 15.10.2010р.; 
5. Ліцензія Серії АВ № 546949 дата видачі 15.10.2010р.; 
6. Ліцензія Серії АВ № 546948 дата видачі 15.10.2010р.; 
7. Ліцензія Серії АВ № 546947 дата видачі 15.10.2010р.; 
8. Ліцензія Серії АВ № 546942 дата видачі 15.10.2010р.; 
9. Ліцензія Серії АВ № 546941 дата видачі 15.10.2010р.; 
10. Ліцензія Серії АВ № 546954 дата видачі 15.10.2010р.; 
11. Ліцензія Серії АВ № 546940 дата видачі 15.10.2010р.; 
12. Ліцензія Серії АВ № 546939 дата видачі 15.10.2010р.; 
13. Ліцензія Серії АВ № 546938 дата видачі 15.10.2010р.; 
14. Ліцензія Серії АВ № 546937 дата видачі 15.10.2010р.; 
15. Ліцензія Серії АВ № 546946 дата видачі 15.10.2010р.; 
16. Ліцензія Серії АВ № 546945 дата видачі 15.10.2010р.; 
17. Ліцензія Серії АВ № 546944 дата видачі 15.10.2010р.; 
18. Ліцензія Серії АВ № 546943 дата видачі 15.10.2010р.; 
19. Ліцензія Серії АВ № 546936 дата видачі 15.10.2010р.; 
20. Ліцензія Серії АД № 039912 дата видачі 14.12.2012р.; 
21. Ліцензія Серії АЕ № 190496 дата видачі  28.12.2012р.; 



 

22. Ліцензія Серії АЕ № 190495 дата видачі  28.12.2012р. 
 

Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2013р. визначений 
у сумі 92 000 000,0грн. (дев’яносто два мільйони гривень 00 коп.). 

 
Статутний капітал поділений на 46 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною 

вартістю 2,0грн. кожна. 
 
Акції серед акціонерів розподіляються наступним чином: 

 
Акціонер Збільшення СК за 

рахунок прибутку 
Всього акцій Сумарна вартість 

акцій за номіналом 
(грн.) 

% від 
Статутного 
капіталу 

Захарків О.М. 102 228,72 232338 464 676,00 0,50 
Захарків Р. М. 6 364 560,84 14464911 28 929 822,00 31,45 
Мотрук Н. М. 13 773 210,44 31302751 62 605 502,00 68,05 

РАЗОМ 20 240 000,00 46 000 000 92 000 000,00 100 

 
Перший випуск акцій зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку, про що Товариству видане свідоцтво №528/1/02 від 05.11.2002р. на суму 
5500000,0грн. Останній випуск акцій зареєстровано №96/1/2012 від 07.06.2012р. на загальну 
суму 92000000,0грн. 
 

Формування статутного фонду відбулося з дотриманням вимог Законів України “Про 
господарські товариства,” від 19.09.1991р. № 1576-ХІІ, “Про цінні папери та фондовий 
ринок” від 23.02.2006р. № 3480-ІV та Закону України «Про страхування» від 07.03.1996р. 
№85/96-ВР.  

 
Станом на 31.12.2013р. зареєстрований статутний капітал сформований повністю.  
 
Сплата засновників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином: 
- шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок № 2600608661 в 

АБ “Ажіо” в розмірі 5 500 000,0 (п’ять мільйонів п’ятсот тисяч) гривень, про що 
свідчать виписки з банку за 18.06.2002р., 20.06.2002р., 05.07.2002р., 10.07.2002р., 
12.07.2002р., 15.07.2002р., 17.07.2002р., 25.07.2002р., 01.08.2002р.; 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2002 році 
в розмірі 1 500 000,0 (один мільйон п’ятсот тисяч) грн. – які за заявами акціонерів 
спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 3 
Загальних зборів акціонерів від 31.03.2003р.); 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2003 році 
в розмірі 7 900 000,0 (сім мільйонів дев’ятсот тисяч) грн.,  які за заявами 
акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 
4 Загальних зборів акціонерів від 05.04.2004р.); 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2004 році 
в розмірі 14 600 000,0 (чотирнадцять мільйонів шістсот тисяч) грн.,  які за 
заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства 
(Протокол № 5 Загальних зборів акціонерів від 10.05.2005р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2005 році 
в розмірі 16 500 000,0 (шістнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) грн.,  які за заявами 
акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 
6 Загальних зборів акціонерів від 10.11.2006р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2006 році 



 

в розмірі 19 320 000,0 (дев’ятнадцять мільйонів п’ятсот тисяч) грн.,  які за 
заявами акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства 
(Протокол № 07 Загальних зборів акціонерів від 29.06.2007р.). 

- у вигляді реінвестицій дивідендів за результатами діяльності Компанії в 2007 році 
в розмірі 6 440 000 (шість мільйонів чотириста сорок тисяч) грн.,  які за заявами 
акціонерів спрямовані на збільшення статутного фонду Товариства (Протокол № 
12 Загальних зборів акціонерів від 02.06.2008р.). 

- за рахунок спрямування до статутного капіталу частини прибутку величиною 
20 240 000,0грн. (двадцять мільйонів дев’ятсот двісті сорок тисяч гривень 00 коп.) 
(Протокол №35 від 30.03.2012р.). 

 
Постійними клієнтами нашої компанії є такі підприємства і організації:  
ПрАТ «Біофарма» 
ПАТ «Запоріжтрансформатор» 
ДП «Завод ОБ та ВТ» 
ПАТ «Прикарпатяобленегро» 
ПАТ «Укртрансгас» 
ПАТ «Львівобленерго»  
ПАТ «СМНВО ім.Фрунзе» 
ТОВ «Сумське машиннобуд. Науково- виробниче об»єднання» 
ВАТ «Київобленерго» 
КП «Тернопільобленерго» 
Автогосподарство  УВМС України м. Житомир 
 
По перестрахуванню компанія працює з :  

ТДВ "Страхова компанія “Альфа-Гарант” м.Київ, ПрАТ "Актив-Страхування"  м.Київ, 
АТ"Українська охоронна страхова компанія" м. Київ, ПрАТ СК “АРСЕНАЛ 
СТРАХУВАННЯ” м.  Київ, ПрАТ СК АСКА" м. Київ, АТ "СК "АХА Страхування" м. Київ, 
ПрАТ "СК"Велта",м.Харьків, ПрАТ «Гута-Україна» м. Київ, ПрАТ «СК «ІНТЕР-ПЛЮС» 
м.Київ, ПАТ „СК „Кий Ре” м. Київ,  ПрАТ"СК"Мега-Поліс" м. Київ, ПрАТ «СК «Княжа» 
м.Київ, ПрАТ «СК Перша страхова компанія»м Київ, ПрАТ СК «Гарант-Престиж» 
м.Донецьк, ПрАТ «СК Просто-Страхування» м.Київ 

 
Страхова компанія розташовується у орендованому приміщенні, загальною площею 

307 кв.м  
Середньомісячна заробітна плата за  2013 рік  склала 1590,00грн. 
 

Підрозділів на окремому балансі страховик не має. 
 
Протягом звітного періоду надходження страхових платежів становить 

174127,8тис.грн., в тому рахунку від страхувальників – фізичних осіб – 2912,8тис.грн. та 
перестрахувальників – 6777,4тис.грн. 

 
Передано в перестрахування протягом 2013 року 3079,3тис. грн., в тому рахунку 

перестраховикам-нерезидентам 0тис.грн. 
 
Зобов'язання по виплатах страхових сум і страхових відшкодувань страхова компанія 

виконала в повному обсязі, сума страхових відшкодувань протягом 2013 року становить 
6313,9тис.грн., в тому рахунку 

- за 1 квартал 2013р. – 1044,3тис.грн.; 
- за 2 квартал 2013р. – 1675,0тис.грн.; 
- за 3 квартал 2013р. – 1975,4тис.грн.; 



 

- за 4 квартал 2013р. – 1619,2тис.грн 
 
Страхові виплати здійснювалися за наступними видами страхування: 
- добровільне страхування від нещасних випадків – 5,30 тис.грн.; 
- добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) – 

613,00тис.грн.; 
- добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 

2723,8тис.грн.; 
- добровільного страхування майна – 287,7тис.грн.; 
- добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника 

за непогашення кредиту) –463,7тис.грн.; 
- добровільне страхування медичних витрат – 729,5тис.грн.; 
- обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних 

засобів – 1431,6тис.грн.; 
- обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки 

за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту – 
34,90тис.грн. 

- страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж передбачена 
пунктами 12 - 14 цієї статті) -24,40 тис.грн 

Всі види страхування прибуткові. 
 
Резерви незароблених премій ПрАТ «Страхова компанія «КАШТАН» станом на           

31 грудня 2013 р. склали 57307тис.грн. Частка перестраховиків в резервах незароблених 
премій станом на 31 грудня 2013р. становить 1091тис.грн.  

 
Фахівцем з актуарної та фінансової математики Бабко В.Л. наданий звіт про оцінку 

адекватності страхових зобов`язань ПрАТ «СК «КАШТАН»  станом на 31.12.2013р. 
 
Відповідно до висновку актуарія страхові резерви незароблених премій розраховані з 

дотриманням вимог чинного законодавства України за методом 1/365 в сумі 57307,0тис.грн. 
 
Інші страхові резерви збитків Компанії, сформовані на звітну дату та можуть бути 

перевірені актуарними методами, сформовано у відповідності до вимог МСФЗ. 
 
Розмір інших страхових резервів станом на 31.12.2013р. становить 17109тис.грн., в 

тому рахунку резерв збитків або резерв належних виплат 988тис.грн. 
 
З 01 січня 2012 р. Компанія, відповідно до ч.2 ст.12 закону України "Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та п.2 Порядку надання фінансової 
звітності перейшла на складення фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних 
стандартів фінансової звітності (МСФЗ).  

 
Виправлень у фінансовій звітності по попередньому року проводилася на суму 

4,0тис.грн., що не є суттєвою помилкою щодо даних попереднього звітного періоду. 
 
1. Основа підготовки фінансової звітності  

Фінансова звітність за рік, який завершено 31 грудня 2013р., є фінансовою звітністю, 
яка підготовлена відповідно до МСФЗ. Товариство вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, 
відповідно до облікової політики датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2011 року. 

 
Фінансова звітність було складено за формами, встановленими Національним 

положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 



 

звітності» із змінами та доповненнями, який затверджено наказом Міністерства фінансів 
України від 07.02.2013р. №73.   

 
Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку 

за історичною собівартістю на дату першого застосування МСФЗ та МСБО 16 «Основні 
засоби», яка відображається за собівартістю, що є доцільною собівартістю, яка була 
підтверджена звітами про професійну оцінку, що проведена у 2012р., у відповідності до 
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», фінансових інструментів та фінансових активів, 
первісне визначення яких здійснюється за справедливою вартістю з віднесенням змін за 
рахунок прибутків та збитків. 
  
 Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної 
фінансової звітності наведені нижче. Визначені положення облікової політики послідовно 
застосовувались по відношенню до всіх представлених в звітності періодах, якщо не вказано 
інше.  

 
Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на 

основі бухгалтерських записів згідно чинного українського законодавства шляхом 
трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації статей з метою 
достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. 
 
Валюта надання інформації 

 
Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня. 
 
Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень, якщо не вказано інше.  

 
Принцип безперервності діяльності.  
 

Керівництво підготувало зазначену фінансову звітність на підставі принципу 
безперервності діяльності.  

 
 
Основні принципи бухгалтерського обліку 

Визнання та оцінка фінансових інструментів 
  
 Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і 
тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента.  
Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів: 

 фінансовий актив, доступний для продажу – акції з відсотком володіння до 20%,  
 інвестиції, утримувані до погашення – інвестиційні сертифікати; 
 дебіторська заборгованість. 

 
 Під час визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює 
їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до 
придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.  
 

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається 
нижче у відповідних розділах облікової політики. 
Грошові кошти та їхні еквіваленти 

 



 

Грошові кошти товариства  складаються з готівки в касі та коштів на рахунках в 
банках, в тому рахунку депозитних.  
 
Класифікація фінансових активів 

 
 Фінансові активи класифікуються за наступними категоріями:  

 дебіторська заборгованість;  
 фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням 

змін за рахунок  прибутків та збитків; 
 фінансові активи,  які утримуються з метою погашення; 
 фінансові активи, які утримуються з метою  продажу. 

 
Дебіторська заборгованість 
  
 Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи  (за виключенням 
дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або 
фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с 
бюджетом) та первісно оцінюються за історичною вартістю плюс відповідні витрати на 
проведення операцій.  
 
 Відповідно до проведеного аналізу складу дебіторської заборгованості керівництвом 
Товариства прийняте рішення щодо нестворення резерву сумнівних боргів, що відповідним 
чином відображено в обліковій політиці ПрАТ «Страхова Компанія „КАШТАН». 
 
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін на 
рахунок прибутків і збитків 
 
 До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю з віднесенням змін 
на прибутки і збитки, Товариство відносить інвестиції в акції та інвестиційні сертифікати. 
Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати  від 
зміни справедливої вартості фінансового активу відображаються в прибутку або збитку за рік 
як фінансові доходи або витрати доки визнання фінансового активу не буде припинено. 
Дивіденди включаються у фінансові доходи, коли встановлено право на отримання 
виплачуваних дивідендів, і вірогідність їх надходження є високою. 
 
 Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, сума 
кумулятивного збитку визнається у прибутку чи збитку.  
 
 Ринкові акції оцінюються за ринковою ціною відповідно до біржового курсу.  
 
 Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за 
собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо  вони є .  
 
Фінансові активи, що утримуються з метою продажу 
 

До фінансових активів, що утримують з метою продажу  Товариство відносить цінні 
папери як інвестиції, призначені для торгівлі, якщо має намір реалізувати їх протягом  
короткого періоду часу з дати їх  придбання у в зв’язку із невизначеністю терміну погашення 
зобов’язань.  
 
Основні засоби  
 



 

 Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з 
метою використання його у процесі своєї господарської діяльності, надання послуг або для 
здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 
використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500 грн. 
 
 Первісно Компанія оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність 
застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного 
застосування, керівництво вирішило застосувати історичну вартість як доцільну собівартість 
основних засобів, крім об’єктів  нерухомості, на дату першого застосування. Об’єкти 
нерухомості станом на 31.12.2013р. відображені за справедливою вартістю, що є доцільною 
вартістю відповідно до висновків, зроблених експертом в звіті про експертну оцінку 
справедливої вартості необоротних активів в 2012 році. Фінансові інструменти та фінансові 
активи первісно визнаються за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок 
нерозподілених прибутків та збитків. 
 
Подальші  витрати. Витрати на поточний ремонт і техобслуговування відносяться на 
витрати поточного періоду. Ці витрати визнаються в поточних витратах в момент їх 
понесення. Витрати на заміну крупних вузлів або компонентів основних засобів 
капіталізуються при одночасному списанні тих вузлів або компонентів, що підлягають 
заміні.  
 

На кінець  кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення 
основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює  суму 
відшкодування актива, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість 
за вирахуванням витрат на продаж актива та вартість, яка отримується від його 
використання. Балансова вартість актива зменшується до суми відшкодування; збиток від 
знецінення відображається в прибутках або збитках за рік.  

 
 Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між 
отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках 
або збитках за рік в складі іншого операційного доходу або витрат. 
 
Амортизація. На об’єкти незавершеного будівництва  амортизація не нараховується.  
Амортизація основних засобів  Товариства нараховується прямолінійним методом з  
урахуванням таких термінів використання (років): 

 Будівлі                                                                    - 15 років 
 Машини та обладнання                                        - 2 років 
 Транспортні  засоби                                              - 5 років 
 інші                                                                         - 2 років 

 
 Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх 
корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для 
використання, яка  визначається як дата введення об’єкта в експлуатацію. 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. 
 
Нематеріальні активи 
 

Нематеріальні активи Товариства, що мають невизначений термін корисного 
використання, включають  ліцензії. Придбані ліцензії капіталізуються в сумі витрат, які 
понесені на їх придбання та введення  в експлуатацію. Нематеріальні активи оцінюються за 
собівартістю. Амортизація на нематеріальні активи з невизначеним строком використання не 



 

нараховується.  Нематеріальні активи, які виникають в результаті договірних або інших 
юридичних прав, амортизуються прямолінійним методом протягом терміну чинності цих прав.  
 
Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних активів 
 
 На кожну звітну дату Підприємство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність 
активу може зменшитися. Підприємство 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 іншим стандартом. 
Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу в попередніх періодах, Підприємство 
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 систематичної основі протягом строку корисного 
використання. 
 
Оренда 
 
 Фінансова оренда -  це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та 
винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Підприємство як орендатор на початку 
строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють 
справедливої вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за 
справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні 
орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених 
зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб 
забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні 
платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика 
нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною 
політикою Підприємства щодо подібних активів. 
 
 Операційна оренда - активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом 
власності на актив, фактично залишаються у орендодавця. Орендні платежі за угодою про 
операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. 
Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Підприємство визнає на прямолінійній 
основі протягом строку оренди. Витрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані 
доходу від оренди, визнаються як витрати.  
 

При визначенні терміну використання основних засобів, отриманих в фінансову 
оренду оцінюється вірогідність переходу права власності до орендаря по завершені терміну 
дії договора. Якщо відсутня ймовірність обґрунтованої впевненості в тому, що орендар 
отримає право власності до кінця терміну фінансової оренди, актив повністю амортизується 
на протязі самого короткого з двох  термінів: оренди або корисного використання. Якщо така 
впевненість існує, то актив амортизується на протязі терміну корисного використання . 
Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди, пов’язані  з  
правом власності на активи, класифікується як операційна оренда.  
 
Податок на прибуток 
 
 Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та відстроченого 
податків.  Поточний податок  визначається як сума податків на прибуток, що підлягають 
сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні 



 

витрати Підприємства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, 
чинних на дату балансу. 
 
 Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та 
являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових 
різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою. 
Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, 
що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням 
імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть 
бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість 
відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у 
якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, 
достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю 
або частково. 
 
 Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, 
будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. 
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в 
прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій 
або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі або від об’єднання бізнесу.  
Підприємство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до 
статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому 
періоді. 
 
Податок на додану вартість.  
  
 Товариство не є платником податку на додану вартість. 
 
Фінансові зобов’язання 
 
Кредити банків  
 
 Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі 
надходжень мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових 
зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки 
відсотку, та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається 
у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки 
відсотка. 
 
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. 
 
Дебіторська заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість. 
 
 Заборгованість за основною діяльністю та інша дебіторська заборгованість 
враховується за історичною вартістю. 
 
Авансові платежі та передоплата 
  



 

 Передплата відображається в звітності за первісною вартістю. Передоплата 
класифікується як довгострокова, якщо очікуємий термін отримання товарів або послуг, які 
відносяться до неї, складає більше ніж 1 рік, або якщо передплата відноситься до активу, який 
буде відображатись  в обліку як  необоротний актив при первісному визначенні. Сума 
передплати за придбання активу включається в його балансову вартість при отриманні 
Підприємством контролю над цим активом та наявності вірогідності  того, що майбутні 
економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари 
або послуги, які відносяться до передплати, не будуть отримані, балансова вартість 
передоплати підлягає зменшенню, а відповідний збиток від знецінення відображається  в 
прибутках або збитках за рік. 
 
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. Страхові резерви 
страховика формуються відповідно до норм чинного законодавства України, а саме 
Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 
17.12.2004р. №3104 «Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за 
видами страхування, іншими, ніж страхування життя». 
 
Виплати працівникам 
 
 Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як 
зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми.  
 
 Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства товариство 
утримує внески із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. Поточні 
внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, 
такі витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги, які 
надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня.  
 
Запаси 
  
 Запаси враховуються за фактичною собівартістю. При вибутті запасів їх оцінка 
виконується за методом ідентифікаційної вартості.  
 
Собівартість виконання страхових послуг в основному включає: 
- брокерські винагороди; 
- ассістанські послуги; 
- виконавчий збір; 
- винагороди повіреному; 
- депозитарні послуги; 
- експертний огляд автомобілів; 
- знижки на продаж договорів страхування; 
- інфляційні виплати; 
- комісійні винагороди; 
- нарахування у Фонд попереджувальних заходів; 
- послуги експерта; 
- судові витрати; 
- членський внесок в Моторно транспортне бюро; 



 

- членський внесок в Ядерний пул; 
- юридичні послуги; 
- страхові виплати. 

 
Формування собівартості страхових послуг проводиться щомісячно. 

 
 
Доходи та витрати 
 

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування.  
 
Доходи відповідно методології прийнятої в сфері страхової діяльності визнаних як 

сума отриманих за угодами страхових платежів зменшених на суму страхових платежів 
переданих в перестрахування та змін розміру резервів незароблених премій скоригованих на 
зміни розміру резервів незароблених премій частки перестраховиків. 
 
 Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення, незалежно від дати 
надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання 
послуг на дату балансу.  
 
 Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.  
 Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й 
відповідні доходи. 
 
Облік умовних  зобов’язань 
 

На дату складання  фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть 
призвести до виникнення додаткових збитків  або  зобов’язань для Товариства. Керівництво 
оцінює суму таких можливих  майбутніх  зобов’язань. Оцінка виконується на підставі  
припущень та включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру  можливих 
втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Товариства або вимог , які 
можуть бути пред’явлені  в вигляді позовів до Товариства, Керівництво  в результаті 
консультацій з юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких 
судових або податкових узгоджень та пред’явлення  таких вимог в судовому порядку, так і 
можливі суми відшкодування, які протилежна сторона вимагає або може вимагати в суді.  
 

Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього зобов’язання 
виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді 
вартісна оцінка такої заборгованості відображається в фінансовій звітності. В разі, коли 
умовне  зобов’язання, яке має значну вартісну  оцінку, не може бути класифіковано як 
вірогідне, а є лише можливим , або вартісна оцінка не може бути визначена, то в примітках 
до фінансової звітності включається інформація про характер такого зобов’язаня та його 
вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненністю та є значною). 
 

Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначною, то взагалі інформація про такий 
збиток не  включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли  
такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії 
підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні  зобов’язання, можуть бути 
відображені в примітках до фінансової звітності, якщо на думку Керівництва, що 
грунтується  на консультаціях з юристами або податковими  консультантами, інформація про 
такі зобов’язаня може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової 
звітності.  



 

 
Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження  

в застосуванні облікової політики 

 

Використання оцінок та припущень 

 При підготовці фінансової звітності Підприємство  робить оцінки та припущення, які 
мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат 
звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової 
звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень 
міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. 
Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резерву на покриття збитків від знецінення 
дебіторської заборгованості, довгострокових та поточних фінансових інвестицій, 
справедливої вартості нерухомості. 
  

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення 
невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення 
суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного 
фінансового періоду. 
 

Підприємство використовує оцінки та робить  допущення, які здійснюють вплив на 
показники, які  відображені  в фінансовій звітності на протязі наступного фінансового року. 
Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом 
керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх  подій.  
 

Судження, які здійснюють найбільш значний вплив на показники, відображені  в 
фінансовій звітності та оцінки, які можуть призвести до необхідності суттєвого коригування  
балансової вартості  активів та  зобов’язань протягом наступного фінансового року, 
включають таке:  
 
Терміни корисного використання основних засобів 
 

Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням 
професійної думки на основі наявного досвіду відносно аналогічних активів. Майбутні 
економічні вигоди, пов'язані з цими активами, в основному, будуть отримані в результаті їх 
використання. Проте інші чинники, такі як застарівання, з технологічної або комерційної 
точки зору, а також знос активів, часто приводять до зменшення економічних вигод їх 
використання. Керівництво оцінює термін корисного використання основних засобів, що 
залишився, виходячи з поточного технічного стану активів і з урахуванням розрахункового 
періоду, протягом якого дані активи приноситимуть Компанії економічні вигоди. При цьому 
до уваги приймаються наступні основні чинники:  

 очікуваний термін використання активів;  
 очікуваний фізичний знос активів, який залежить від експлуатаційних 

характеристик і регламенту технічного обслуговування;  
 моральний знос активів з технологічної і комерційної точки зору в результаті 

зміни ринкових умов.  
 
Визнання доходу від операцій страхування та перестрахування 
 

 Відповідно до Закону України «Про страхування»№85/96-ВР від 07.03.1996р.  
 



 

Припинення визнання фінансових активів 
 

Керівництвом Компанії, коли отримана  інформація  щодо банкрутства або  іншого 
рішення  державного  органу управління про припинення субєкту підприємницької 
діяльності, фінансові активи якого враховуються в балансі Товариства, приймається рішення 
щодо припинення визнання таких фінансових активів на момент юридичного припинення 
субєкта та списання з балансу Товариства за рахунок резервного капіталу.  

 
Допущення, використані при визначенні суми резервів 

  
Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами 

страхування, іншими, ніж страхування життя,  визначено, що нарахування резерву 
незароблених премій і частка перестрахувальників в резервах незароблених премій 
проводиться методом 1/4 по всіх видах страхування звикористанням коефіцієнту 0,8. 
Згідно Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами 
страхування, іншими, ніж страхування життя, та прийнятої методології, формування 
страхових резервів Компанії проводиться у відповідності до вимог чинного законодавства.  

 Резерв незароблених премій: Відповідно до пп. 3.3. Правил формування, обліку та 
розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування 
життя (надалі – Порядок). Відкладені аквізиційні витрати не формуються, проте 
відповідно до пп.3.3. їхній розмір фактично враховується при розрахунку шляхом 
застосування коефіцієнту 0.8. Такий підхід не суперечить принципам МСФЗ. 

 Резерв заявлених, але не виплачених збитків:  відповідно до п. 4 Порядку. 
 Резерв збитків, що виникли, але не заявлені: не формується (для видів страхування, де 

це не суперечить вимогам чинного законодавства). 

Нові та переглянуті стандарти та тлумачення: 

Поправка до МСФЗ 2 «Платіж на основі акцій» щодо операцій в межах групи з 
виплатами на основі акцій, розрахунок за якими здійснюється грошовими коштами. 

 
Переглянута редакція МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» вносить суттєві зміни в порядок 

обліку операцій з об’єднання бізнесу: оцінка неконтрольній долі участі, облік витрат на 
операції, визнання та облік умовної винагороди, облік поетапного об’єднання бізнесу. 

 
Поправки до МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» щодо обліку змін у 

долі участі в дочірній компанії (без втрати контролю), збитків дочірній компанії, втрати 
контролю над дочірній компанією.  

 
Поправки до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» щодо об’єктів, 

які дозволені для хеджування. Поправка роз’яснює, що компанія може визначити об’єктом 
хеджування частину змін справедливої вартості або мінливість грошових потоків за 
фінансовим інструментом. Також розглядається питання щодо визначення інфляції 
хеджованим ризиком або його частини в визначених ситуаціях. 

 
Тлумачення IFRIC 17 «Розподіл негрошових активів між власниками» щодо обліку 

угод про розподіл негрошових активів між власниками у вигляді розподілу фондів або 
дивідендів. 

 
Тлумачення IFRIC 18 «Передавання активів від клієнтів» роз’яснює питання обліку 

передавання активів від клієнтів, а саме обставини, за якими виконується визначення активу, 
визнання активу і оцінка його вартості під час первісного визнання; ідентифікація послуг, що 



 

окремо ідентифікуються; визнання виручки, а також облік передавання грошових коштів від 
клієнтів. 

 
 

Удосконалення МСФЗ: 
 

Поправки до МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена 
діяльність» надають роз’яснення щодо відображення активів та зобов’язань дочірній 
компанії, яка призначена для продажу та щодо стандартів, які містять вимоги до розкриття 
інформації про непоточні активи та групи вибуття. 

 
Поправка до МСФЗ 8 «Операційні сегменти» роз’яснює, що активи та зобов’язання 

сегмента слід відображати тільки у випадку, якщо активи та зобов’язання входять до складу 
оцінок, які використовуються вищим керівництвом з операційної діяльності для прийняття 
рішень. 

 
Поправка до МСБО 1 «Подання фінансових звітів» щодо дозволу відносити деякі 

зобов’язання, розрахунок за якими здійснюється власними дольовими інструментами, до 
категорії довгострокових. 

 
Поправка до МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів» щодо визнання грошового 

потоку від інвестиційної діяльності тільки, якщо таки потоки призводять до визнання активу. 
 
Поправка до МСБО 17 «Оренда» щодо виключення особливого керівництва з 

класифікації договорів оренди землі. 
 
Поправка до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» щодо визначення 

операційного сегменту найбільшою одиницею для розподілу гудвілу при перевірці 
зменшення корисності.  

 
Поправки до МСБО 38 «Нематеріальні активи» щодо визнання та оцінки 

нематеріальних активів, придбаних при об’єднанні бізнесу. 
 
Поправки до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» надають 

роз’яснення щодо оцінки штрафних санкцій за дострокове розірвання позик як вбудованих 
похідних інструментів, щодо виключення зі сфери застосування угод про об’єднання бізнесу, 
щодо обліку хеджування грошових потоків. 

 
Поправка до Тлумачення IFRIC 9 «Переоцінка вбудованих похідних інструментів» 

щодо сфери застосування. 
 
Поправка до Тлумачення IFRIC 16 «Хеджування чистих інвестицій в закордонну 

господарську одиницю» щодо обмеження на компанії, які можуть мати інструменти 
хеджування. 
 
Стандарти та тлумачення випущені, але які ще не вступили в силу –  

 
Зміни до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття», в яких надаються уточнення 

вимог до розкриття інформації. Підкреслюється взаємозв’язок між розкриттям кількісної та 
якісної інформації; надається роз’яснення щодо розкриття максимального кредитного 
ризику; змінюються вимоги щодо розкриття інформації стосовно забезпечень. 

 



 

Зміни до МСБО 1 «Подання фінансових звітів» надають роз’яснення щодо надання 
аналізу іншого сукупного доходу за кожним компонентом капіталу або у звіті про зміни у 
власному капіталі або к примітках до фінансової звітності. 

 
Зміни до МСБО 27 «Консолідовані та окремі фінансові звіти» щодо перехідних 

положень для змін, внесених в  результаті випуску нової редакції МСБО 27. 
 
Зміни до МСБО 37 «Проміжна фінансова звітність»  щодо застосування принципів 

розкриття інформації у МСБО 34; щодо розкриття інформації стосовно справедливої вартості 
фінансових інструментів, їх класифікації, переведення між рівнями за джерелами оцінки 
справедливої вартості; зміни умовних зобов’язань та активів. 
 

Тлумачення IFRIC 13 «Програми лояльності клієнта»  щодо врахування суми, наданої 
як стимулювання клієнтам, які не приймають участи в конусній програмі, при визначенні 
справедливої вартості бонусних одиниць на основі вартості винагороди. 

 
Розкритття показників фінансової звітності:  

 
2. Дохід від реалізації 
   

  2013 2012 
Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, 
послуг)   

Чисті зароблені страхові премії 156241 129587 

Премії підписані, валова сума 174128 143209 
Премії, передані в 
перестрахування 3079 1396 
Зміна резерву незароблених 
премій, валова сума -15415 -12393 
Зміна частки перестраховиків у 
резерві незароблених премій 607 167 
Собівартість реалізованої 
продукції (товарів, робіт, 
послуг) 2028 1612 
Чисті понесені збитки за 
страховими виплатами 6314 4370 

Валовий прибуток 147899 123605 
 

Від гр. Тютюнника Максима Миколайовича  по договору страхування подорожуючих 
за кордон ТІ №058709 від 19.10.2009 року про визнання протиправною відмови у виплаті 
страхового відшкодування. Рішенням Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської 
області від 12.06.2013 року № 712/17008/2013 позов задоволено. Розгляд справи не 
закінчено, справа перебуває  у Апеляційному суді Закарпатської області. У разі прийняття 
рішення в бік позивача Страхова компанія здійснить виплату страхового відшкодування з 
відповідним відображенням у складі собівартості страхових послуг. 
 
Страхові платежі за  2013 рік склали тис. грн., у тому числі: 
 
По добровільному страхуванню страхові платежі склали 156 224,1 тис. грн., у тому 
числі: 



 

- страхування від нещасних випадків –  308,9 тис. грн. 
- страхування залізничного транспорту – 90,6 тис. грн..  
- страхування наземного транспорту( крім залізничного) – 2566,1 тис. грн. 
- страхування вантажів та багажу ( вантажобагажу) –  1299,6 тис. грн.. 
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ – 82190,6 тис. грн.. 
- страхування майна (кім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту) – 
65910,9 тис. грн.. 
- страхування відповідальності перед третіми особами – 621 тис. грн.. 
- страхування медичних витрат – 3232,7 тис. грн. 
- страхування ЦВ власників наземного транспорту – 1,1 тис. грн 
- страхування кредитів – 2,6 тис. грн. 
 

При цьому розірвано договорів страхування на загальну суму тис.грн., в тому 
рахунку 

- добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного) – 21,7 тис.грн.; 
- добровільне від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ –1500,9 тис.грн.; 
- добровільне страхування майна –1020,7 тис.грн. 

 
По обов'язковому страхуванню страхові платежі склали  . грн., у тому числі: 
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті –413,9 тис. грн. 
- особисте страхування працівників відомчої пожежної охорони і членів добровільних 
дружин – 9769,9 тис грн. 
- страхування цивільної відповідальності  суб’єктів господарювання за шкоду, яка може бути 
заподіяна пожежами та аваріями на   
   об’єктах з підвищеної небезпеки – 66,1 тис. грн. 
- страхування відповідальності перевезення НЕБВ – 23,6 тис. грн. 
- обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів (за 
звичайними договорами) – 1764,0тис. грн. 
- обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора  ядерної установки за шкоду 
, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту – 1680,6 тис. грн. 
- обов’язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у 
власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій 
особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї – 52,4 тис. грн. 
- обов’язкове страхування предмета іпотеки  від ризиків випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування –4133,2 тис. грн 
 

В порівнянні з 2012 роком  надходження страхових платежів  збільшилось на 30918,4 
тис.грн. Зміни надходжень страхових платежів відбувся за рахунок: 

- зросту надходжень по страхуванню від нещасних випадків на 22,4 тис.грн.; 
- зросту надходжень по  страхуванню вантажів та багажу на 558,0 тис.грн;   
- зросту надходжень по страхуванню від вогневих ризиків та ризиків стихійних      

явищ на 12743,5 тис.грн.; 
- зросту страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного 

транспорту) 13323,6 на тис.грн.; 
- зросту надходжень по страхуванню кредитів на 2,6 тис.грн.; 
- зниження надходжень по страхуванню фінансових ризиків на 1066,6 тис.грн.; 
- зниження надходжень по страхуванню від нещасних випадків на транспорті на 645,0 

тис.грн.; 
- зросту надходжень по страхуванню працівників пожежної охорони на 4718,5 тис.грн.; 
- зросту надходжень по страхуванню відповідальності суб’єктів перевезення 

небезпечних вантажів на 16,2 тис.грн.; 
- зниження надходжень по  страхуванню здоров’я на випадок хвороби на 48,6 тис.грн.;  



 

- зниження надходжень по добровільному страхуванню наземного транспорту (крім 
залізничного) на. 177,2 тис.грн. 

- зниження надходжень по  добровільному страхуванню відповідальності перед третіми 
особами на 2118,7. грн. 

- зросту надходжень по  страхування медичних витрат на 870,8 тис. грн. 
- зросту надходжень по  страхування ЦВ власників наземного транспорту на 0,5 тис. 

грн. 
       - зниження надходжень по  страхування цивільної відповідальності  суб’єктів 
господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на  130,0 тис.грн. 

- зниження надходжень по обов’язкове страхування цивільної відповідальності 
власників транспортних засобів (за звичайними договорами) на 1464,6 тис.грн. 

- зросту надходжень по   обов’язкове страхування цивільної відповідальності оператора  
ядерної установки за шкоду , яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 
на 236,8 тис. грн. 

- зниження надходжень по обов’язкове страхування цивільної відповідальності 
громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за 
шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, 
зберігання чи використання цієї зброї  86,8 тис.грн. 

- зросту надходжень по  обов’язкове страхування предмета іпотеки  від ризиків 
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування на 4133,2 тис.грн. 

- зросту надходжень по страхування залізничного транспорту на 29,8 тис. грн. 
 

3. Дохід від зміни інших страхових резервів 
 2013 2012 
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 

42460 42662 

Всього 42460 42662 
 

 
4. Адміністративні витрати 
 2013 2012 
Адміністративні витрати 3650 4094 
Всього 3650 4094 
 
Витрати на збут 
 2013 2012 
Витрати на збут 0 0 
Всього  0 0 
 
5. Інші доходи, інші витрати 
 
 2013 2012 
Інші доходи 77644 105888 
Всього інших доходів 77644 105888 
   
Інші витрати 74944 147757 
Всього інших витрат  74944 147757 
 
6. Інші фінансові доходи, фінансові витрати 
 2013 2012 
Інші фінансові доходи 747 796 



 

Всього інших фінансових доходів 747 796 
   
Фінансові витрати 58 95 
Всього фінансових витрат 58 95 
 
 
Інші операційні доходи, інші операційні витрати 
 
 2013 2012 
Інші операційні доходи 805 395 
Всього інших операційних доходів 805 395 
   
Інші операційні витрати 44596 42534 
Всього інших операційних витрат 44596 42534 
 
Доходи від участі в капіталі, витрати від участі в капіталі 
 
 2013 2012 
Доходи від участі в капіталі 228 1 
Всього доходів від участі в капіталі 228 1 
   
Витрати від участі в капіталі 187 496 
Всього витрат від участі в капіталі  187 496 
 
 
7. Податок на прибуток 
 
Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період: 
 

Найменування показника 2013 2012 
1   

Поточний податок на прибуток 5311 4495 
Відстрочені податкові активи: 
на початок звітного року 8 8 
на кінець звітного року 0 8 
Відстрочені податкові зобов'язання: 
на початок звітного року   
на кінець звітного року   
Включено до Звіту про фінансові результати - 
усього 5319 4495 

у тому числі: 
поточний податок на прибуток 5311 4495 
зменшення (збільшення) відстрочених 
податкових активів 8 0 

збільшення (зменшення) відстрочених 
податкових зобов'язань 0 0 

Відображено у складі власного капіталу - 
усього 5319 4495 

у тому числі: 
поточний податок на прибуток 5311 4495 



 

зменшення (збільшення) відстрочених 
податкових активів 0 0 

збільшення (зменшення) відстрочених 
податкових зобов'язань 0 0 

 
 Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць 
між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей 
оподаткування.  Тимчасові різниці в основному пов’язані з різними методами визнання 
доходів і витрат, а також з балансовою вартістю певних активів.  
 
  
8. Нематеріальні активи 

За історичною вартістю 
нематеріальні 

активи 

Всього 
нематеріальні 

активи 

Справедлива вартість на 01.01.2013 402 402 
Надходження 0 0 
Переміщення з незавершеного будівництва 0 0 
Вибуття 0 0 
31 грудня 2013 року 402 402 
Накопичена амортизація   
01 січня 2013 року 28 28 
Коригування помилки попереднього звітного 
періоду -4 -4 
Скоригована накопичена амортизація на  
01 січня 2013 року 24 24 
Нарахування за рік 0 0 
31 грудня 2013 року 24 24 
Чиста балансова вартість   
31 грудня 2013 року 378 378 

 
9. Основні засоби  

За історичною 
вартістю 

Будівлі  Машин
и та 

обладна
ння 

Транс
порт 

Меблі 
та 

прилад
дя 

Всього 

31 грудня 2012 
року 

 
8484 528 1530 515 11057 

Надходження 0 0 334 2 336 
 Переміщення з 
незавершеного 
будівництва 

 
 

0 0 0 0 0 
Вибуття 0 0 591 0 591 
Інші зміни 0 0 0 0 0 
31 грудня 2013 
року 

 
8484 528 1273 517 10802 

Накопичена 
амортизація 

 
    

31 грудня 2012  523 1044 504 3603 



 

року 1532 
Нарахування за рік 767 4 176 11 958 
Вибуття 0 0 434 0 434 
Інші зміни 0 0 0 0  
31 грудня 2013 
року 

 
2299 527 786 515 4127 

Чиста балансова 
вартість 

 
    

31 грудня 2013 
року 

 
6185 1 487 2 6675 

 
 Станом на 31 грудня 2013 року у складі основних засобів повністю зношені основні 
засоби складають 1704тис.грн. 
 
10. Інвестиції, доступні для продажу 
 

  2013 
  

2012 
  

  291809 166518 
Всього 291809 166518 

 
 
 
11. Інвестиції до погашення 
 
Станом на 31.12.2013р. в балансі Компанії інвестиції до погашення відсутні. 
  
12. Довгострокова дебіторська заборгованість 
 
 2013 2012 
Довгострокова дебіторська заборгованість 1121 0 
Всього довгострокова дебіторська 
заборгованість 1121 0 

 
 До складу довгострокової дебіторської заборгованості Товариством віднесено 
дебіторську заборгованість Моторно транспортного бюро. 
 
13. Запаси 
 2013 2012 
Сировина та матеріали (за історичною 
собівартістю) 11 10 
Всього запаси 11 10 

 
14. Дебіторська заборгованість 
 

  2013 2012 
Дебіторська заборгованість за страхові 
послуги 46039 25608 
За виданими авансами 517 0 
Розрахунки з бюджетом 0 0 
Дебіторська заборгованість з нарахованих 71 0 



 

доходів 
Інша дебіторська заборгованість 19978 15601 

 
 Дебіторська заборгованість підприємства не має забезпечення.  
 
 Аналізом дебіторської заборгованості простроченої, але не знеціненої дебіторської  
заборгованості, не враховується 
 
15. Грошові кошти 
  2013 2012 
Каса та рахунки  в банках, грн.. 20266 14004 
Каса та рахунки в банках, валюта    
Банківські депозити, грн. 38951 49245 
Всього грошові кошти 59217 63249 

 
 Станом на 31 грудня 2013 банківські депозити включали нараховані проценти.  
16. Статутний капітал 

 
Загальний розмір статутного капіталу Товариства станом на 31.12.2013р. визначений 

у сумі 92 000 000,0грн. (дев’яносто два мільйони гривень 00 коп.). 
 
Статутний капітал поділений на 46 000 000 шт. простих іменних акцій номінальною 

вартістю 2,0грн. кожна. 
 
17. Забезпечення наступних виплат та платежів 
 
 2013 2012 
Забезпечення виплат персоналу 0 0 
Страхові резерви, в тому рахунку   
- резерв збитків або резерв належних виплат 988 531 
- резерв незароблених премій 57307 41892 
- інші страхові резерви 16121 14564 
Частка перестраховиків в страхових 
резервах, в тому рахунку 

  

- резервах незароблених премій 1091 484 
- інших страхових резервах 0 0 
Всього забезпечення 73325 56503 
 

18. Торговельна та інша кредиторська заборгованість 
 
 2013 2012 
Короткострокові кредити банків 0 22000 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

 
92 

 
78 

За розрахунками з бюджетом, у т.ч. 759 865 
З податку на прибуток 758 861 
Заробітна плата та соціальні внески 2 35 
За отриманими авансами 12136 1722 
Поточна кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 

 
1381 

 
0 



 

Інші поточні зобов’язання  3773 16673 
Всього кредиторська заборгованість 18143 41373 
 
 
Розкриття інформації про пов’язанні сторони  
 
 До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться: 
 підприємства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під 
контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Підприємством;  
 асоційовані компанії ; 
 спільні підприємства, у яких Підприємство є контролюючим учасником; 
 члени провідного управлінського персоналу Підприємства; 
 близькі родичі особи, зазначеної в а) або г); 
 компанії, що контролюють Підприємства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають 
суттєвий відсоток голосів у Підприємстві;  
 програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Підприємства, або 
будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Підприємства. 
 
 Операцій з пов’язаними особами протягом 2013 року проводилися . 
 

19. Цілі та політика управління фінансовими ризиками 
 
 Основні фінансові інструменти підприємства включають поточну кредиторську 
заборгованість,  банківські кредити, цінні папери, фінансову оренду. Основною ціллю даних 
фінансових інструментів є  залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також  
Товариство має інші фінансові інструменти, таки як поточна дебіторська заборгованість, 
грошові кошті та короткострокові депозити. 
 
 Основні ризики включають ризик кредитний ризик, ризик ліквідності та валютний 
ризик. 
 
 Політика управління ризиками включає наступне: 
 
 Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово 
стабільними  сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній 
оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного 
ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові 
інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний  з 
можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик  дорівнює балансовій 
вартості інструменту. 
 
 Ризик ліквідності. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування 
поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською 
заборгованістю та іншими фінансовими активами,  а також прогнозні потоки грошових 
коштів від операційної діяльності.  
  
 
 Управління капіталом. 
 Відносно управління капіталом основною метою Підприємства є забезпечення 
нормального рівня достатності капіталу. Підприємство здійснює контроль за капіталом за 
допомогою коефіцієнта фінансового важеля, який розраховується шляхом ділення чистої 
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