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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
ВІДПОВІДНО ДО МСФЗ СТАНОМ НА 31 ГРУДНЯ 2016 РОКУ 

 

1. Введення 
(а) Організаційна структура та основні види діяльності 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПРОВІДНА» (надалі за 
текстом – «Компанія») БУЛА ЗАРЕЄСТРОВАНА в Україні у 1995 році. 

Основним видом діяльності Компанії є надання страхових послуг за видами страхування іншими 
ніж страхування життя. Компанія має 29 ліцензій на надання послуг обов’язкового та добровільного 
страхування. Компанія надає послуги фізичним і юридичним особам переважно як роздрібна 
страхова компанія.  

Станом на 31 грудня 2016 та 2015 років Компанія мала 25 філій. 

Юридична адреса Компанії: 03049, м. Київ, Солом’янський район, проспект Повітрофлотський, 25 

Станом на 31 грудня 2016 в Компанії кількість працівників склала 1 551 чоловік, (2015 рік: 1 741 
чоловік) та 2 271 страхових агентів-фізичних осіб (2015 рік: 2 580 страхових агентів-фізичних осіб). 

Структура акціонерів станом на 31.12.2016 року представлена таким чином: 

IIC Ukraine B.V.  99,999287% 
Публічне акціонерне товариство Страхова компанія «Росгосстрах» 0,000354% 
Товариство з обмеженою відповідальністю «Росгосстрах-Медицина» 0,000358% 
Всього 100,000000% 

 
(б) Умови здійснення господарської діяльності Компанії 
 
Компанія здійснює свою діяльність на території України. В наслідок чого на Компанію здійснюють 
вплив економічні та фінансові ризики ринків України, що проявляють характерні особливості, 
притаманні ринкам, що розвиваються. Нормативно-правова база та податкове законодавство 
продовжують удосконалюватися, але допускаються можливості різних тлумачень та зазнають 
частих змін, що в сукупності з іншими недоліками правової та фіскальної системи створюють 
додаткові труднощі для підприємств, що здійснюють свою діяльність на території України. Крім 
того, скорочення об’ємів ринку капіталу та ринку кредитування призвело до ще більшої 
невизначеності економічної ситуації. Фінансова звітність, що додається, відображає оцінку 
керівництвом можливого впливу істотних умов здійснення фінансово-господарської діяльності на 
результати діяльності і фінансовий стан Компанії. Наступний розвиток умов здійснення фінансово-
господарської діяльності може відрізнятися від оцінки керівництва. 

2. Основа подання інформації 

(а) Застосовувані стандарти 

Дана фінансова звітність складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі 
- “МСФЗ”). 

(б) Принципи оцінки фінансових показників 

Фінансова звітність складена відповідно до принципу обліку за фактичними витратами, за винятком 
фінансових інструментів, оцінюваних за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в 
складі прибутку або збитку за період,  та оцінки нерухомості, що відображається по переоціненій 
вартості. 
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(в) Функціональна валюта та валюта представлення даних фінансової звітності 

Функціональною валютою цієї фінансової звітності є національна валюта України, гривня. Операції 
у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Компанії, вважаються операціями у 
іноземних валютах. 

Усі дані фінансової звітності представлені в тисячах українських гривень. 

(г) Використання оцінок і суджень 

Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ зобов'язує керівництво робити 
судження, розрахункові оцінки й припущення, що впливають на застосування облікової політики й 
величину представлених у фінансовій звітності активів і зобов'язань, доходів і витрат. Фактичні 
результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. 

Оцінки й  припущення, що лежать в їх основі, переглядаються на регулярній основі. Корегування в 
оцінках визнаються в тому звітному періоді, в  якому були переглянуті відповідні оцінки, і в будь-
яких наступних періодах, яких вони стосуються.   
Перераховані далі Пояснення надають інформацію по відношенню до істотних невизначених оцінок 
та мотивованих суджень при застосуванні принципів облікової політики: 

• Переоцінка основних засобів – Пояснення 14 

• Страхові резерви – Пояснення 22 

• Умовні податкові зобов’язання – Пояснення 31 (б) 

• Фінансові активи та зобов’язання: справедлива вартість і класифікація – Пояснення 33 
 
 
(д) Припущення про безперервність діяльності  
 
Фінансова звітність підготовлена на основі припущення Керівництвом про здатність Компанії 
продовжувати свою діяльність на безперервній основі, це припущення передбачає реалізацію 
активів і погашення зобов’язань в ході звичайної діяльності, та виходячи з припущення, Компанія 
буде продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому. Керівництво не володіє 
інформацією про намір ліквідувати Компанію чи припинити діяльність та не має реальної 
альтернативи таким заходам. 
 
(е) Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 
 
Керівництвом Компанії проаналізовано критерії, які характеризують показник гіперінфляції 
передбачені у параграфі 3 МСБО (IAS) 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», до уваги 
були прийняті  додаткові характеристики, а саме фактор динаміки змін рівня інфляції, прогноз 
Національного банку України щодо інфляції на наступний звітний період. Керівництво Компанії 
прийшло до висновку, що не можна однозначно ідентифікувати наявність гіперінфляції в економіці 
функціональної валюти України, гривні. При складанні цієї фінансової звітності не 
застосовувалися норми стандарту МСБО (IAS) 29. Показники фінансової звітності не 
перераховувалися з метою відображення впливу інфляції. 
 
(є) Ідентифікація фінансової звітності та рішення про оприлюднення 
 
Дана фінансова звітність є звітністю загального призначення.  
Фінансова звітність Компанії затверджена до випуску Т.в.о. Голови Правління 9 лютого 2017 року. 

3. Основні принципи облікової політики 
Положення облікової політики, описані далі, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, 
представлених в цій фінансовій звітності. 
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(а) Операції в іноземних валютах 

Операції в іноземній валюті переводяться у функціональну валюту Компанії за валютними курсами, 
що діяли на дати здійснення операцій. Грошові активи й зобов'язання, виражені в іноземній валюті 
станом на звітну дату, переводяться у функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на звітну 
дату. Негрошові активи й зобов'язання, виражені в іноземній валюті і відображені по фактичним 
витратам, перераховуються у функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на дату 
здійснення операції. Курсові різниці, що виникають у результаті перерахунку в іноземну валюту, 
відображаються у складі прибутку або збитку.   

(б) Договори страхування 

(i) Класифікація договорів страхування 

Договір, згідно з яким Компанія приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника 
страхового поліса), погодившись надати компенсацію збитків власникові страхового поліса або 
іншому вигодонабувачу, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно 
вплине (нанесе збиток) на власника страхового поліса або іншого вигодонабувача, відноситься до 
категорії договорів страхування.  

Страховим ризиком уважається ризик, відмінний від фінансового ризику. Фінансовий ризик – це 
ризик можливої майбутньої зміни однієї або кількох визначених ставок відсотка, ціни на фінансові 
інструменти, ціни на споживчі товари, валютного курсу, індексу цін чи ставок, показника 
кредитного рейтингу чи індексу кредитоспроможності або іншої змінної величини, за умови, що у 
випадку нефінансової змінної величини ця змінна не є характерною для сторони контракту. По 
договорам страхування може також передаватися певний фінансовий ризик.  

Страховий ризик є істотним винятково за умови, що при настанні події, передбаченої договором 
страхування, виникає обов'язок Компанії зробити значні страхові виплати. 

Після того, як договір визнаний договором страхування, він залишається таким до моменту 
виконання всіх зобов'язань або здійснення всіх прав по ньому, або закінчення строку його дії. 
Договори, відповідно до умов яких страховий ризик, переданий Компанії від страхувальника, не є 
істотним, належать до категорії фінансових інструментів. 
 
(ii) Визнання й оцінка договорів страхування 

Договори страхування 

Премії 

Страхові премії, включають премії за договорами страхування, укладеними протягом року, і 
обліковуються як нараховані в поточному звітному періоді незалежно від того, чи відносяться вони 
повністю або частково до майбутніх періодів. Премії обліковуються до відрахування комісій, що 
сплачуються посередникам. Зароблена частина отриманих премій визнається доходом. Дохід від 
премій нараховується з моменту прийняття ризику протягом періоду відповідальності за 
вирахуванням резерву незароблених премій протягом терміну дії договору страхування. Страхові 
премії за договорами, переданими у перестрахування, визнаються витратами відповідно до 
характеру наданого перестрахування протягом періоду відповідальності.  

Розірвання договорів страхування 

Договори страхування можуть бути розірвані, якщо є об'єктивний доказ того, що страхувальник не 
прагне або не може виплачувати страхову премію. Розірвання впливають в основному на договори 
страхування, відповідно до яких страхова премія сплачується частинами протягом усього терміну дії 
договору страхування. Розірвання відображається у фінансовій звітності у складі страхових премій.  

Резерв незаробленої премії 

Резерв незаробленої премії - це частина страхових премій, яка буде зароблена в наступних звітних 
періодах. Резерв незаробленої премії по всім видам страхування, крім обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів  розраховується 
методом «1/4», резерв незаробленої премії по виду страхування обов’язкового страхування 
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів розраховується 
методом «1/365».  
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Резерв незаробленої премії відображається за вирахуванням оцінених розірвань страхових 
договорів, що діють на звітну дату. Зміни в резерві незаробленої премії визнаються в складі 
прибутку чи збитку за період, в якому діє страхове покриття. 

Страхові виплати  

Страхові виплати відображаються у звіті про фінансові результати у періоді, в якому вони 
нараховані (затверджений страховий акт).  

Резерви збитків представляють собою сукупну оцінку граничних збитків та включають в себе резерв 
заявлених, але не виплачених збитків по всім видам страхування, а також резерв збитків, що 
сталися, але не заявлені тільки по обов’язковому страхуванню цивільної відповідальності власників 
наземних транспортних засобів. 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків формується на основі збитків, про які повідомили, але 
вони не були врегульовані на звітну дату. Оцінка резерву базується на інформації, отриманій 
Компанією під час розслідування страхових випадків з урахуванням витрат на врегулювання. 

Резерв збитків, що сталися, але не заявлені визначається Компанією методом фіксованого відсотка 
до заробленої премії.  

Резерви збитків не дисконтуються. 

Використовувані методи й розрахункові оцінки переглядаються на регулярній основі. 

Страхові виплати й витрати на врегулювання збитків відображаються в складі прибутку або збитку 
на підставі оцінки зобов'язання перед застрахованою особою або третіми особами, на яких 
поширюються дії страховика. 

Резерв ризику, що не минув  

Резерв формується відносно неминулого ризику, який виникає по договорах страхування, по яких 
очікувана сума страхових виплат і витрат на врегулювання збитків протягом неминулого терміну дії 
страхових полісів, що діють станом на звітну дату, перевищує величину резерву незаробленої премії 
у відношенні даних страхових полісів за вирахуванням усіх відстрочених аквізиційних витрат. 

Розрахунки резерву ризику, що не минув проводиться на основі історичних даних, прогнозних 
припущень майбутніх рівнів збитковості (включаючи витрати на врегулювання збитків), а також 
витрат, пов'язаних з підтримкою існуючого страхового портфеля. Очікувані страхові виплати 
розраховуються на основі подій, які відбулися до звітної дати.    

Інші резерви  

Відповідно до законодавства України страховики, що здійснюють обов’язкове страхування 
цивільної відповідальності власників транспортних засобів зобов’язані формувати резерв коливань 
збитковості та ті що здійснюють страхування ядерних ризиків, резерв катастроф відповідно. Так як 
за принципами МСФЗ дані резерви не визнаються як страхові зобов’язання, то дані резерви  
представлені у звітності в складі інших резервів у капіталі як розподіл нерозподіленого прибутку, а 
не як витрати у звіті про сукупний дохід.  

(iii) Перестрахування  

У ході ведення звичайної господарської діяльності Компанія передає договори в перестрахування з 
метою зниження ймовірності виникнення чистого збитку за допомогою часткової передачі ризику 
перестраховикам. Договори перестрахування не звільняють Компанію від її первісних зобов'язань 
прямого страховика перед страхувальниками. 

Передані премії й отримані компенсаційні виплати відображаються в звіті про фінансові результати 
та у Балансі до відрахування комісійної винагороди. 

Активи перестрахування включають суми до відшкодування від компаній-перестраховиків по 
переданим страховим зобов'язанням. Суми до відшкодування від перестраховиків розраховуються 
на підставі врегульованих збитків по перестрахованим договорам. 

Премії по договорам, прийнятим у перестрахування, відображаються у складі доходів по 
страхуванню відповідно до класифікації договорів страхування. 
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Суми, що відшкодовуються по договорах перестрахування, оцінюються на наявність ознак 
знецінення на кожну звітну дату. Подібні активи знецінюються в результаті події, що відбулися 
після первісного визнання активів, що й свідчить про те, що Компанія може не одержати всю 
належну їй суму, за умови, що зазначена подія має вплив на розмір відшкодування, яке Компанія 
повинна одержати від перестраховика, і його можна оцінити з достатнім ступенем надійності.  

(iv) Дохід від регресу 

Дохід від регресу включає дохід, отриманий від заходів досудового врегулювання та судового 
захисту від третьої сторони, такої як відповідач. Компанія визначає дохід в момент отримання 
коштів, на підставі мирової угоди або судового рішення. 

(v) Відстрочені аквізиційні витрати  

При початковому визнанні змінні аквізиційні витрати за страховими контрактами, які 
безпосередньо стосуються нових страхових договорів та/або поновлення існуючих договорів, 
капіталізуються у відповідних відстрочених аквізиційних витратах, що включаються до складу 
активів у балансі, амортизуються та відносяться на витрати пропорційно заробленим преміям до 
якого вони відносяться на підставі, яка відповідає схемі надходжень грошових коштів за даним 
полісом. 

 Перевірка адекватності зобов'язань  

Станом на кожну звітну дату Компанія оцінює, чи є її страхові зобов'язання адекватними. При 
проведенні перевірки використовуються поточні найкращі розрахункові оцінки всіх майбутніх 
потоків грошових коштів у відповідності до умов укладених договорів , а також відповідних витрат 
по врегулюванню претензій і інвестиційного доходу від розміщення активів, використовуваних для 
покриття страхових резервів. Якщо балансова вартість страхових зобов’язань (за вирахуванням 
відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, придбаних в 
результаті об’єднання бізнесу або передачі страхового портфелю) є неадекватною Компанія формує 
додатковий резерв (“резерв ризику, що не минув”).  

 

(vi) Дебіторська та кредиторська заборгованість по операціях страхування, авансові 
платежі 

Дебіторська і кредиторська заборгованість відносно страхувальників, агентів і перестрахувальників 
є фінансовими інструментами і включена до складу дебіторської й кредиторської заборгованості, а 
не до складу страхових резервів або перестрахувальних активів. Компанія регулярно перевіряє 
дебіторську заборгованість на наявність ознак знецінення. Компанія може провести залік 
дебіторської й кредиторської заборгованості, якщо існує законодавчо встановлене право зробити 
взаємозалік.  

Авансові платежі враховуються на дату здійснення платежу, але відображаються в складі прибутку 
або збитку на дату надання послуг. 

(в) Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти та їх еквіваленти є статтями, які легко конвертуються в певну суму наявних коштів і 
підпадають незначній зміні вартості. Суми, у відношенні яких є які-небудь обмеження на їхнє 
використання, виключаються зі складу грошових коштів та їх еквівалентів. Компанія включає до 
складу грошових коштів та їх еквівалентів готівкові кошти й залишки на банківських рахунках. 

(г) Фінансові інструменти 

(і)  Непохідні фінансові інструменти 

Непохідні фінансові інструменти представлені інвестиціями в дольові та боргові цінні папери, 
позиками виданими, дебіторською заборгованістю,  позиковими коштами та кредиторською 
заборгованістю. 

Компанія визнає позики видані, дебіторську заборгованість на дату виникнення. Інші активи 
(включаючи активи та зобов’язання, що оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої 
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відображаються в складі прибутку/збитку за період) визнаються на дату, коли Компанія вступає в 
договірні відносини, предметом яких є вказані фінансові інструменти. 

Визнання фінансового активу припиняється в момент, коли права вимоги на отримання грошових 
коштів по фінансовому активу припиняються, або коли Компанія переводить практично всі ризики 
та вигоди, що випливають з права власності на фінансовий актив. 

Визнання фінансового зобов’язання припиняється у випадку його виконання, відміни або визнання 
його недійсним. 

Фінансові активи та зобов’язання заліковуються та відображаються в звітності про фінансовий стан 
в згорнутому вигляді тільки у випадку, якщо для цього існують юридичні підстави та наміри сторін 
врегулювати заборгованість шляхом взаємозаліку або реалізувати актив та виконати зобов’язання 
одночасно. 

Компанія розкриває наступні непохідні фінансові активи: фінансові активи, що оцінюються за 
справедливою вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку/збитку за період, позики 
надані та дебіторська заборгованість. 

Компанія розкриває наступні непохідні фінансові зобов’язання: кредиторську заборгованість. 

(іі) Класифікація фінансових інструментів 

Фінансові інструменти, що оцінюються за справедливою вартістю, зміни якої відображаються в 
складі прибутку/збитку  за період, являють собою фінансові активи або зобов’язання, що: 

- придбаються або виникають, головним чином, з метою продажу або викупу найближчим 
часом; 

- є в момент первісного визнання віднесеними до категорії оцінюваних за справедливою 
вартістю, зміни якої відображаються у складі прибутку/збитку за період. 

Керівництво визначає категорію, до якої слід віднести фінансовий інструмент, в момент його 
первісного визнання. 

Позики видані та дебіторська заборгованість представлені непохідними фінансовими активами з 
фіксованими або визначеними платежами, такі що не котуються на активному ринку, що 
функціонує.  

(ііі) Визнання фінансових інструментів в фінансовій звітності  

Фінансові активи та фінансові зобов’язання визнаються в звіті про фінансовий стан Компанії у той 
момент, коли Компанія стає стороною контрактних зобов’язань стосовно відповідного фінансового 
інструменту. Звичайні придбання та реалізація фінансових активів та зобов’язань визнаються із 
застосуванням облікового методу за датою розрахунку. 

(іv) Оцінка вартості фінансових інструментів 

Фінансові активи та фінансові зобов’язання первісно оцінюються за справедливою вартістю, плюс, 
в разі фінансового активу або зобов’язання, що оцінюється не за справедливою вартістю, зміни 
якою відображаються у складі прибутку/збитку за період, витрати на угоду, що прямо відносяться 
на придбання або випуск фінансового активу чи зобов’язання.  

Після первісного визнання фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю без врахування 
витрат за угодою, які могли бути понесені в результаті продажу або іншого вибуття, за 
виключенням: 

- позик та дебіторської заборгованості, що оцінюються за амортизованою вартістю із 
застосуванням ефективної відсоткової ставки; 

-  інвестицій в дольові інструменти, що не мають ринкових котирувань на активному ринку, 
та справедливу вартість яких не можливо визначити з достатнім ступенем ймовірності. 
Подібні інструменти відображаються в фінансовій звітності по фактичним витратам. 

(v) Принцип оцінки за справедливою вартістю 
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Справедлива вартість являє собою вартість, за якою актив може бути обмінений (зобов’язання може 
бути погашене) між добре обізнаними, дійсно бажаючих здійснити таку угоду, незалежними одна 
від одної сторонами станом на дату визначення вартості. 

Наскільки можливо Компанія оцінює справедливу вартість інструменту з використанням 
котирувань даного інструменту на активному ринку. Ринок признається активним у випадку, якщо 
котирування легкодоступні та відображають фактичні та регулярні угоди між незалежними 
учасниками ринку. 

В разі відсутності активного ринку, Компанія визначає справедливу вартість з використанням 
методів оцінки.  

(vі) Припинення визнання 

Визнання фінансового активу припиняється в момент, коли право вимоги по отриманню грошових 
коштів по фінансовому активу припиняються, або коли Компанія передає практично всі ризики та 
вигоди, що випливають з права власності на фінансовий актив. Визнання фінансового зобов’язання 
припиняється у випадку його виконання. 

(д) Взаємозалік активів і зобов'язань  

Фінансові активи й зобов'язання згортаються та відображаються в звіті про фінансовий стан в 
згорнутому вигляді в тому випадку, якщо для цього існують юридичні підстави й намір сторін 
урегулювати заборгованість шляхом взаємозаліку або реалізувати актив і виконати зобов'язання 
одночасно. 

(е) Основні засоби 

(i) Власні активи  

Об'єкти основних засобів відображаються в фінансовій звітності по фактичних витратах за винятком 
накопиченої амортизації й збитків від знецінення, за винятком нерухомості, яка відображається по 
переоціненій вартості, як описано далі. 

У тому випадку, якщо об'єкт основних засобів складається з декількох компонентів, що мають 
різний строк корисного використання, такі компоненти відображаються як окремі об'єкти основних 
засобів. 

(ii) Наступні витрати 

Витрати на заміну компонента об'єкта основних засобів, який відображається як окремий об'єкт 
основних засобів, капіталізуються, у той час як балансова вартість даного компонента списується. 
Інші наступні витрати капіталізуються в тому випадку, якщо будуть отримані відповідні економічні 
вигоди від понесення даних витрат. Усі інші витрати, включаючи витрати на ремонт і 
обслуговування, відображаються в складі прибутку або збитку в момент понесення. 

(iii) Переоцінка 

Нерухомість Компанії підлягає переоцінці на регулярній основі. Періодичність переоцінки залежить 
від змін справедливої вартості будинків та споруд, земельних ділянок що підлягають переоцінці. 
Збільшення в результаті переоцінки вартості нерухомості відображається в складі іншого 
додаткового капіталу, за виключенням випадків, коли відбувається відшкодування попереднього 
зменшення в результаті переоцінки вартості зазначених об'єктів, відображеного у складі прибутку 
або збитку. У цьому випадку результат переоцінки відображається у складі прибутку або збитку. 
Зменшення в результаті переоцінки вартості будинків відображається в складі прибутку або збитку, 
за виключенням випадків, коли відбувається списання попереднього збільшення в результаті 
переоцінки вартості зазначених об'єктів, відображеного у складі іншого додаткового капіталу. У 
цьому випадку результат переоцінки відображається у складі іншого додаткового капіталу.  

(iv) Амортизація 

Амортизація  основних засобів нараховується по методу рівномірного нарахування зношування 
протягом передбачуваного строку їх корисного використання й відображається в складі прибутку 
або збитку. Амортизація нараховується з дати придбання об'єкта, а для об'єктів основних засобів, 
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зведених господарським способом – з моменту завершення будівництва об'єкта і його готовності до 
експлуатації. По земельних ділянках амортизація не нараховується. Строки корисного використання 
різних об'єктів основних засобів можуть бути представлені в такий спосіб.  

 

Будинки  від 20 до 50 років 

Офісне й комп'ютерне обладнання від 5 до 6 років 

 

 (є) Нематеріальні активи 

(i) Нематеріальні активи (крім гудвіла) 

Нематеріальні активи, придбані окремо або в результаті угод з об'єднання бізнесу, визнаються 
окремо від гудвіла, якщо вони відповідають визначенню нематеріальних активів і їх справедлива 
вартість може бути ймовірно визначена.  

Нематеріальні активи з певним строком корисного використання, придбані окремо або в 
результаті угод з об'єднання бізнесу, відображаються по фактичних витратах за винятком 
накопичених сум амортизації й збитків від знецінення. Амортизація розраховується лінійним 
методом і сприяє рівномірному визнанню витрат на придбання нематеріального активу протягом 
строку його корисного використання. Строк корисного використання й метод амортизації 
переглядаються наприкінці кожного звітного року. Зміни застосовуються перспективно.  

Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання, придбані окремо або в 
результаті угод по об'єднанню бізнесу, не амортизуються. Тестування нематеріальних активів на 
знецінення проводиться Компанією щонайменше раз у рік, а також у всіх випадках, коли існують 
ознаки їх можливого знецінення. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного 
використання  визнаються по фактичних витратах за винятком збитків від знецінення.  

(ii) Наступні витрати 

Наступні витрати капіталізуються тільки в тому випадку, якщо вони збільшують майбутні 
економічні вигоди, пов'язані з тим об'єктом, до якого ці витрати відносяться. Усі інші витрати, 
включаючи витрати на створені Компанією гудвіл і бренди, признаються в складі прибутку або 
збитку в міру їх виникнення.  

(iii) Амортизація 

Амортизаційні відрахування розраховуються на основі фактичної вартості активу або іншої її 
величини, що замінює, за винятком залишкової вартості цього активу. Стосовно до нематеріальних 
активів, відмінних від гудвіла, амортизація нараховується з моменту готовності цих активів до 
використання й признається в складі прибутку або збитку за період лінійним способом протягом 
відповідних строків їх корисного використання, оскільки саме такий метод найбільше точно 
відображає особливості очікуваного споживання майбутніх економічних вигід, вкладених у 
відповідні активи. 

Строки корисного використання нематеріальних активів: 

Торговельні знаки й бренди  від 10 до 20 років 

Ліцензії  від 2 до 10 років 

Програмне забезпечення  від 2 до 10 років 

 

(ж) Знецінення активів 

(і) Фінансові активи, що відображаються по фактичним витратам 

Всі збитки від знецінення даних активів відображаються в складі прибутку або збитку та не 
підлягають відновленню. 
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(іі) Нефінансові активи 

Інші нефінансові активи, відмінні від відстрочених податків, оцінюються станом на кожну звітну 
дату на предмет наявності ознак знецінення. Відновлювальна вартість є величина найбільша із 
справедливою вартістю за вирахуванням витрат на продаж та цінності використання. При 
визначенні цінності використання передбачувані майбутні потоки грошових коштів дисконтуються 
до їх приведеної вартості з використанням ставки дисконтування до оподаткування, яка відображає 
поточну ринкову оцінку тимчасової вартості грошей та ризику, що притаманний даному активу. 
Для активу який не генерує потік грошових коштів, відновлювальна вартість визначається по групі 
активів, що генерують грошові кошти, до яких належить актив. Збиток від знецінення визнається, 
коли балансова вартість активу або групи активів, що генерують потік грошових коштів, перевищує 
його відновлювальну вартість. 

Усі збитки від знецінення нефінансових активів відображаються в складі прибутку або збитку та не 
підлягають відновлюванню виключно у випадку коли відбулися зміни в оцінці, що 
використовувалися при визначенні відновлювальній вартості. Будь-який збиток від знецінення 
активи підлягає відновлюванню в тому об’ємі, при якому балансова вартість активу не перевищує 
таку балансову вартість (за вирахуванням амортизації та зносу), яка б склалася у разі якби збиток 
від знецінення не був відображений у звітності.  

(ііі) Резерви 

Резерв відображається у звіті про фінансовий стан у тому випадку, коли у Компанії виникає 
юридичне або обґрунтоване зобов’язання за результатом події, що відбулась та існує ймовірність 
того, що необхідно буде відволікання коштів для виконання цього зобов’язання. 

(з) Акціонерний капітал 

(i) Викуп власних акцій 

У випадку викупу Компанією власних акцій сплачена сума, включаючи витрати, безпосередньо 
пов'язані з даним викупом, відображається в фінансовій звітності як зменшення власного капіталу.  

(ii) Дивіденди 

Можливість Компанії повідомляти й виплачувати дивіденди підпадає під регулювання чинного 
законодавства України. 

Дивіденди за звичайними акціями відображаються в фінансовій звітності як використання 
нерозподіленого прибутку в міру їх оголошення. 

(и) Оподатковування 

Сума податку на прибуток включає суму поточного податку за рік і суму відстроченого податку. 
Податок на прибуток відображається в складі прибутку або збитку в повному обсязі, за винятком 
сум, що відносяться до операцій, відображених у складі іншого сукупного доходу, або до операцій 
із власниками, відображених безпосередньо на рахунках власного капіталу, які, відповідно, входять 
в склад іншого сукупного прибутку або безпосередньо в склад власного капіталу. 

Поточний податок на прибуток розраховується виходячи з передбачуваного розміру 
оподатковуваного прибутку за звітний період з урахуванням ставок по податку на прибуток, що 
діяли станом на звітну дату, а також суми зобов'язань, що виникли в результаті уточнення сум 
податку на прибуток за попередні звітні періоди. 

Відстрочений податок відображається у відношенні тимчасових різниць активів, що виникають між 
балансовою вартістю, активів і зобов'язань, що визначаються для цілей їх відображення в 
фінансовій звітності, і їх податковою базою. Відстрочений податок не визнається у відношенні 
наступних тимчасових різниць: різниці, пов'язані з відображенням  у фінансовій звітності гудвіла та 
ті, що  не зменшують базу оподаткування; різниці, що відносяться до активів чи зобов'язань, факт 
первісного визнання яких не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток.  

Величина відстроченого податку визначається виходячи зі ставок податку на прибуток, які будуть 
застосовуватися в майбутньому, у момент відновлення тимчасових різниць, ґрунтуючись на діючих 
або по суті введених у дію законах станом на звітну дату.  
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Вимоги по відстроченому податку відображаються  в тій мірі, у якій існує ймовірність того, що в 
майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття тимчасових 
різниць, неприйнятих витрат по податках і невикористаних податкових пільг. Розмір вимог по 
відстроченому податку зменшується в тому розмірі, у якому не існує більше ймовірності того, що 
буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог. 

(і) Процентні доходи та витрати й комісійні доходи  

Процентні доходи й витрати відображаються в складі прибутку або збитку з використанням методу 
ефективної процентної ставки.  

Процентні доходи й витрати включають амортизацію дисконту або премії, або іншої різниці між 
первісною вартістю інструмента і його вартістю на дату погашення, визначеної з використанням 
ефективної процентної ставки. 

Інші комісії, а також інші доходи й витрати відносяться до складу прибутку або збитку на дату 
надання відповідної послуги.  

(ї) Витрати по оренді 

Платежі по операційній оренді відображаються в складі прибутку або збитку пропорційно терміну 
дії оренди.  

(й) Звітність за сегментами 

Операційний сегмент являє собою компонент діяльності Компанії, який залучений до комерційної 
діяльності, від якої Компанія отримує прибутки або несе збитки (включаючи прибутку та збитки по 
відношенню до операцій з іншими компонентами діяльності Компанії), результати діяльності якого 
регулярно аналізуються особою, відповідальною за прийняття операційних рішень при розподілі 
ресурсів між сегментами та при оцінці результатів їх діяльності, та по відношенню яких доступна 
фінансова інформація. 

(к) Нові та переглянуті Міжнародні стандарти фінансової звітності  

(і) Поправки МСФЗ, обов’язкові до застосування в поточному році 

В поточному році Компанія проаналізувала ряд поправок к МСФЗ, опубліковані Комітетом по 
міжнародним стандартам фінансової звітності, застосування яких є обов’язковими у звітному 
періоді, що почався 1 січня 2016 року або пізніше. 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 11 «Облік придбання частки в спільних операціях» 
Вибір поточної політики згідно з МСБО  31 для спільно контрольованих підприємств замінено 
вимогою обліковувати частки  залежно від характеру прав та зобов’язань підприємства за угодою 
про спільну діяльність. Відповідно до МСФЗ (IFRS) 11, окремі активи та зобов’язання у рамках 
угоди про спільно контрольоване підприємство не визнаються у фінансовій звітності сторони зі 
спільним контролем, за винятком випадків коли права та зобов’язання за такими активами і 
зобов’язаннями фактично перебувають у сторін за цією угодою, а не у такого спільно 
контрольованого підприємства. 
Застосування цих поправок не призвело до суттєвого впливу на розкриття інформації або на суми, 
що відображені у звітності Компанії, в зв’язку з відсутності таких операцій. 
 
Поправки до МСФЗ (IАS) 1 «Ініціатива в сфері розкриття інформації» 
Поправки вносять нижченаведені зміни. 
• Суттєвість. Поправки роз'яснюють, що інформація не повинна бути прихована шляхом 
агрегування або шляхом подання несуттєвою інформації, істотність розглядається стосовно до всіх 
компонентів фінансової звітності, і навіть якщо стандарт вимагає конкретного розкриття, необхідно 
враховувати його істотність. 
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• Звіт про фінансовий стан і звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід. Поправки 
включають роз'яснення щодо того, що список статей звітності, який повинен бути представлений в 
даних фінансових звітах, може бути деталізований або агрегований в залежності від ситуації, а 
також передбачають додаткові інструкції за поданням проміжних підсумків в цих звітах і 
роз'яснюють, що частка організації в ПСД асоційованих організацій або спільних підприємств, що 
враховуються методом пайової участі, повинна бути представлена в сукупності єдиної статтею 
звітності виходячи з того, чи буде вона рекласифікована в прибуток або збиток згодом. 
• Примітки. Поправки містять додаткові приклади можливих способів подання приміток для 
роз'яснення того, що при визначенні порядку подання приміток повинні розглядатися зрозумілість і 
порівнянність і для ілюстрації того, що примітки не зобов'язані бути представлені в порядку, 
перерахованому в пункті 114 МСФЗ (IAS) 1. 
Застосування цих поправок не призвело до суттєвого впливу на розкриття інформації Компанії. 
 
Поправки до МСФЗ (IАS) 16 та  МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснень допустимості застосування деяких 
методів амортизації» 
Дані поправки забороняють підприємствам амортизувати основні засоби пропорційно виторгу. 
Після внесення поправок МСФЗ (IАS) 38 вводить спростовне припущення, що виторг не є 
належною підставою для амортизації нематеріального активу. Дане припущення може бути 
спростоване тільки в наступних випадках: а)якщо строк корисного використання і оцінка 
нематеріального активу прив’язані безпосередньо до виторгу; або б) якщо можливо 
продемонструвати тісний зв'язок між виторгом та використанням економічних вигод, що генерує 
нематеріальний актив.  
В даний час Компанія використовує лінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних 
активів, що найкраще відображає використання економічних вигод, закладених у відповідному 
активі. Відповідно дані поправки суттєво не вплинули на фінансову звітність Компанії. 

Поправки до МСФЗ (IАS) 16 та  МСФЗ (IАS) 41 «Сільське господарство: плодові культури» 

Поправки до МСФЗ (IАS) 16 та  МСФЗ (IАS) 41 дають визначення плодових культур та вимагають, 
щоб біологічні активи, які відповідають визначенню плодових культур, відображались в обліку як 
основні засоби відповідно до МСФЗ (IАS) 16, а не у відповідності до МСФЗ (IАS) 41. Продукція, що 
дають сільськогосподарські рослини, повинні як і раніше відображатися відповідно до  МСФЗ (IАS) 
41.  
Оскільки Компанія не займається сільськогосподарською діяльністю, то дані поправки не мають 
впливу на звітність Компанії. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 МСФЗ, (IFRS) 12 та МСФЗ  (IАS) 28 «Інвестиційні організації: 
застосування виключення з вимог про консолідацію» 
Дані поправки роз’яснюють, що звільнення від обов’язку складання консолідованої звітності може 
застосовуватися материнською компанією, що є дочірньою компанією інвестиційної компанії, 
навіть якщо інвестиційна компанія обліковує всі свої дочірні компанії за справедливою вартістю у 
відповідності до  МСФЗ (IFRS) 10. Також поправки роз’яснюють, що вимоги по відношенню до 
інвестиційної компанії консолідувати дочірні організації, що надають послуги, пов’язані з 
інвестиційною діяльністю, застосовуються тільки до тих дочірніх компаній, які самі не є 
інвестиційними компаніями. 
Поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії. 
 
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2012-2014 років, що включають ряд поправок до наступних 
МСФЗ: 
- Поправки МСФЗ (IFRS) 5 містять спеціальне керівництво для ситуації, коли компанія 
перекласифіковує актив (або групу, що вибуває) із категорії призначених для продажу в категорію 
призначену для розподілу власникам (або навпаки). Поправки визначають, що такі зміни повинні 
розглядатися як продовження первісного плану вибуття та, відповідно, вимоги МСФЗ (IFRS) 5 
відносно змін в плані продажу не застосовуються. Поправки також пояснюють вимоги у відношенні 
припинення обліку активів (або групи, що вибуває) в якості призначених для розподілу власникам. 
- Поправки к МСФЗ (IFRS) 7 містять додаткове керівництво для визначення того, чи є 
договори на обслуговування триваючим участю в переданому активі для цілей розкриття інформації 
щодо переданих активів. 
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- Поправки к МСФЗ (IАS) 19 пояснюють, що ставка, що використовується для дисконтування 
зобов’язань по програмі виплат по закінченню трудової діяльності, визначається на підставі 
ринкової дохідності високоякісних корпоративних облігацій станом на кінець звітного періоду. 
Оцінка глибини ринка високоякісних корпоративних облігацій повинна відбуватися на рівні 
окремої валюти (тобто у валюті, в якій буде сплачуватися винагорода). По валютам, для яких 
відсутній глибинний ринок високоякісних корпоративних облігацій, повинні використовуватися 
показники ринкової дохідності станом на кінець звітного періоду за державними облігаціями в тій 
же валюті. 
- Поправки к МСФЗ (IАS) 34 «Проміжна фінансова звітність» - з метою роз'яснення значення «в 
іншому компоненті проміжного фінансового звіту» і додавання вимоги про перехресні посилання. 
Поправки не вплинули на фінансову звітність Компанії, з зв’язку з відсутністю таких операцій. 

 (іі) Нові та переглянуті Міжнародні стандарти – видані, але ще не набрали  чинності 

Компанія не застосовувала наступні нові та переглянуті МСФЗ, що видані, але ще набрали 
чинності:  

МСФЗ (IFRS) 9 
 

Фінансові інструменти1 

МСФЗ (IFRS) 15 
 

Доходи від реалізації за договорами з клієнтами1 

МСФЗ (IFRS) 16 
 

Оренда2 

Поправки до МСФЗ (IАS) 12 
 

Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих 
збитків3 

Поправки до МСФЗ (IАS) 7 
 

Ініціатива в сфері розкриття інформації3 

Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 
 

Класифікація і оцінка операцій з виплат, основаним на акціях1 
1Діють по відношенню до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року, з можливістю дострокового застосування. 
2 Діють по відношенню до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2019 року, з можливістю дострокового застосування. 
3 Діють по відношенню до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2017 року, з можливістю дострокового застосування. 

 
МСФЗ (IFRS) 9 вводить нові вимоги до класифікації та оцінці фінансових активів. Основні зміни 
відносяться до а) порядку розрахунку резерву на знецінення фінансових активів; б) незначні 
поправки в частині класифікації та оцінці шляхом додавання нової категорії фінансових 
інструментів «що оцінюються за справедливою вартістю через сукупний дохід» для окремого типу 
простих боргових інструментів. 
Нижче наведені основні вимоги МСФЗ (IFRS) 9: 

- Всі визнані фінансові активи, на які розповсюджується дія МСФЗ (IАS) 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка», повинні оцінюватись після первісного визнання або по 
амортизованій вартості, або по справедливій вартості. 

- Зміни справедливої вартості фінансових зобов’язань, що оцінюються по справедливій 
вартості через прибуток/збиток, пов’язані зі змінами їх власних кредитних ризиків, повинні 
визнаватися в іншому сукупному доході, якщо таке визнання не призводить до створення 
або збільшенню облікового дисбалансу в прибутках/збитках. Зміни справедливої вартості в 
зв’язку зі змінами власного кредитного ризику фінансового зобов’язання не підлягає 
наступній декласифікації в звіті про фінансовий результат. 

- При визначенні знецінення фінансового активу МСФЗ (IFRS) 9 вимагає застосовувати 
модель очікуваних втрат замість моделі понесених втрат, що передбачалась МСФЗ (IАS) 39. 
Тобто не потрібно очікувати подій, що підтверджують високий кредитний ризик, щоб 
визнати знецінення. 

- Нові загальні правила обліку хеджування зберігають три механізми обліку хеджування, що 
встановлені МСФЗ (IАS) 39. МСФЗ (IFRS) 9 містить більш м’які правила в частині 
можливості застосування механізмів обліку хеджування до різних транзакцій, розширений 
перелік фінансових інструментів, які можуть бути визнані інструментами хеджування, а 
також перелік ризиків, притаманних нефінансовим статтям, що можуть бути об’єктом 
хеджування. Крім того, концепція тесту на ефективність була заміщена принципом наявності 
економічної обумовленості. Ретроспективна оцінка ефективності обліку хеджування більше 
не вимагається. Вимоги до розкриття інформації про управління ризиками були суттєво 
розширені. 

Керівництво очікує, що застосування МСФЗ (IFRS) 9 суттєво вплине на відображення в звітності 
фінансових активів та фінансових зобов’язань Компанії. Однак обґрунтована оцінка даного впливу 
потребує детального аналізу. 
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МСФЗ (IFRS)15: «Доходи від реалізації за договорами з клієнтами»  
Наприкінці травня 2014 року було випущено МСФЗ (IFRS)15 «Доходи від реалізації за договорами з 
клієнтами». Цей стандарт визначає єдину комплексну модель обліку доходів від реалізації, які 
виникають за договорами з клієнтами, і замінює поточні рекомендації щодо визнання доходів. 
Основний принцип МСФЗ (IFRS) 15 полягає в тому, що підприємство визнаватиме дохід від 
реалізації, щоб відобразити передачу товарів або послуг, визначених як сума, на яку, як очікує 
підприємство, воно отримає право в обмін на такі товари або послуги. Зокрема, новий стандарт 
вимагає, щоб відмінні товари чи послуги обліковувалися окремо, що може істотно вплинути на 
строки визнання доходів та прибутку. МСФЗ (IFRS) 15 містить значну кількість рекомендацій із 
багатьох питань, які виникають під час визначення належних строків та оцінки доходів. Також 
новий стандарт вимагає значного розкриття інформації стосовно звітності про доходи від реалізації. 
Керівництво очікує, що застосування МСФЗ (IFRS) 15 не зробить суттєвого впливу на розкриття 
інформації або на суми, що відображені у звітності Компанії, в зв’язку з особливим характером 
основної діяльності Компанії. 
 
МСФЗ (IFRS)16: «Оренда»  
У січні 2016 року було опубліковано МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда». Цей стандарт замінює МСФЗ (IAS) 
17 «Оренда» та всі пов’язані роз’яснення. В результаті вступу в дію нового стандарту більшість 
договорів оренди будуть визнаватися в балансі орендаря відповідно до єдиної моделі обліку. Облік з 
боку орендодавця залишається практично без змін і передбачає аналіз того, чи є оренда операційної 
або фінансової. 
Керівництво очікує, що застосування МСФЗ (IFRS) 16 може суттєво вплинути на відображення в 
звітності фінансових активів та фінансових зобов’язань Компанії. Однак обґрунтована оцінка даного 
впливу потребує детального аналізу. 
 
Поправки до МСФЗ (IАS) 12 «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих 
збитків». 
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 роз'яснюють нижченаведені питання. 
• Нереалізовані збитки по боргових інструментах, оцінюваним за справедливою вартістю в МСФЗ та 
оцінюваним за собівартістю для цілей оподаткування, призводять до тимчасовою різниці, незалежно 
від того, чи очікує держатель боргового інструмента відшкодування балансової вартості боргового 
інструменту за допомогою його продажу або використання. 
• Оцінка ймовірного майбутнього оподатковуваного прибутку не обмежена балансовою вартістю 
активу. 
• В оцінку майбутнього оподатковуваного прибутку не включають податкові відрахування, пов'язані 
з відновленням тимчасових різниць. 
• Компанія оцінює відстрочений податковий актив в сукупності з іншими відстроченими 
податковими активами. Якщо податкове законодавство обмежує використання податкових збитків, 
Компанія оцінює відстрочений податковий актив в сукупності з іншими податковими активами того 
ж типу. 
Керівництво Компанії передбачає, що застосування даних поправок може вплинути на фінансову 
звітність в наступних періодах у випадку наявності подібних транзакцій. 
 
Поправки до МСФЗ (IАS) 7 ««Ініціатива в сфері розкриття інформації»  
Поправки є частиною проекту в сфері розкриття інформації, який складається з декількох невеликих 
проектів з поліпшення вимог до подання та розкриття інформації в існуючих стандартах. Метою 
поправок є поліпшення інформації, що надається користувачам фінансової звітності, про фінансову 
діяльність організації у відповідь на виражену стурбованість інвесторів щодо того, що фінансова 
звітність не дає їм можливості зрозуміти грошові потоки організації, особливо щодо фінансової 
діяльності. 
Поправки вимагають розкриття інформації, що допомагає користувачам фінансової звітності 
оцінити зміни зобов'язань в результаті фінансової діяльності, включаючи як зміни, пов'язані з 
грошовими потоками організації, так і негрошові зміни. Поправки не включають визначення 
фінансової діяльності, натомість вони роз'яснюють, що фінансова діяльність визначається існуючим 
визначенням в МСФЗ (IAS) 7. 
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Поправки не вказують спеціального формату розкриття інформації про фінансову діяльність, але 
пояснюють, що компанія може виконати вимоги до розкриття інформації шляхом подання звірки 
між балансом зобов'язань, що виникають у зв'язку з фінансовою діяльністю організації, на початок і 
кінець періоду. 
Керівництво Компанії передбачає, що застосування даних поправок може вплинути на розкриття 
інформації у звітності в наступних періодах. 
 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат, основаним на акціях» 
Внесено нижченаведені роз'яснення та поправки. 
- Облік щодо операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, які включають 
умова досягнення результатів. 
До прийняття поправок МСФЗ (IFRS) 2 не містив інструкцій про те, як умови наділення правами 
впливають на справедливу вартість зобов'язань по виплатах на основі акцій з розрахунками 
грошовими коштами. Дані поправки роз'яснюють, що при обліку виплат на основі акцій з 
розрахунками грошовими коштами повинен використовувати той же підхід, що і при обліку виплат 
на основі акцій з розрахунками пайовими інструментами. 
- Класифікація операцій з виплат на основі акцій, з елементами розрахунку на нетто-основі 
Поправки додали виключення в МСФЗ (IFRS) 2 таким чином, щоб виплати на основі акцій, коли 
компанія проводить розрахунки за операціями з виплат на основі акцій на нетто-основі, були 
класифіковані повністю як виплати з розрахунками пайовими інструментами, за умови, що виплати 
на основі акцій були класифіковані як виплати з розрахунками пайовими інструментами, якби вони 
не включали елементи розрахунку на нетто-основі. 
- Облік зміни умов операцій по виплатах на основі акцій з розрахунків грошовими коштами на 
розрахунки пайовими інструментами. 
До прийняття справжніх поправок МСФЗ (IFRS) 2 не розглядає окремо ситуації, коли виплати на 
основі акцій з розрахунками грошовими коштами змінюються на виплати на основі акцій з 
розрахунками пайовими інструментами в зв'язку з модифікацією умов і термінів. Дані зміни вносять 
нижченаведені поправки. 
• При таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов'язання, визнаного щодо виплат 
на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, і визнаються виплати на основі акцій з 
розрахунками пайовими інструментами за справедливою вартістю на дату модифікації в розмірі 
послуг, які були надані до дати модифікації. 
• Різниця між балансовою вартістю зобов'язання на дату модифікації та сумою, визнаною у 
власному капіталі на ту ж дату, визнається негайно у звіті про прибутки і збитки. 
Керівництво Компанії передбачає, що застосування даних поправок може вплинути на фінансову 
звітність в наступних періодах у випадку виникнення подібних транзакцій. 

4. Управління страховим ризиком 
 (а) Опис страхових послуг 

ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» пропонує страхові послуги, які покривають усі основні страхові ризики. 
Основні напрямки діяльності Компанії:  

• Автострахування (обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників 
наземних транспортних засобів (“ОСЦПВВНТЗ”) і добровільне страхування наземного 
транспорту  (“КАСКО”); 

• Страхування майна; 

• Добровільне медичне страхування та інші види особистого страхування (страхування від 
нещасних випадків, включаючи обов'язкові види страхування, страхування медичних 
витрат); 

• Інше страхування, відмінне від страхування життя (страхування відповідальності перед 
третіми особами, страхування інших видів транспорту); 

(б) Цілі та принципи управління ризиками з метою мінімізації страхового ризику  

Метою запровадження Стратегії є уникнення і мінімізація ризиків, пом’якшення їх 
наслідків, зменшення вразливості до них Компанії. Ключовими цілями Товариства в галузі 



15 

управління ризиками є забезпечення реалізації загальної Стратегії Компанії, своєчасна адаптація 
Компанії до змін у внутрішньому і зовнішньому середовищі, забезпечення ефективного 
функціонування Компанії, її стійкості і перспектив розвитку.  

(i) Стратегія андерайтингу 

Стратегія андерайтингу Компанії спрямована на диверсифікованість таким чином, щоб портфель 
страхових продуктів Компанії завжди включав кілька категорій непов'язаних між собою ризиків, і 
щоб кожна відповідна категорія ризиків, у свою чергу, охоплювала велику кількість страхових 
полісів. Керівництво Компанії вважає, що даний підхід знижує рівень змінюваності результату.  
Компанія реалізує стратегію за допомогою використання процедури андерайтингу та  методичних 
керівництв для укладення договорів страхування з різних видів страхування, які детально 
визначають правила андерайтингу за кожним видом страхового продукту. В методичних 
керівництвах визначаються концепції й процедури, опис властивих ризиків, терміни дії й умови, 
права й обов'язки, перелік вимог до документації, зразок договору страхування/зразок страхового 
поліса, підстави для застосування тарифів і факторів, які згодом вплинуть на застосовуваний тариф. 
Розрахунки тарифів проводиться на основі ознак ймовірності й мінливості. 
Основним методом диверсифікованості страхового ризику є управління ризиком на основі 
регулювання тарифної політики. Страхові тарифи встановлюються на основі аналізу наступних 
факторів: 

• очікуваний коефіцієнт збитків на підставі аналізу аналогічних продуктів на ринку; 

• ставка комісії на підставі аналізу прибутковості продукту й аналогічних комісійних ставок 
на ринку;  

• аналіз середніх ринкових страхових тарифів. 

Керівництво на постійній основі здійснює моніторинг дотримання процедури  андерайтингу та 
відповідних методичних керівництв.  

(ii) Ліміти по андерайтингу 

Компанія розробила систему лімітів відносно повноважень відповідальних осіб щодо підписання 
договорів страхування відповідно до ліній бізнесу.  
Усі договори страхування, що перевищують дані ліміти, підлягають схваленню Головою Правління 
Компанії в межах наданих повноважень.  

(iii) Стратегія перестрахування  

Компанія передає в перестрахування частину прийнятих на страхування ризиків для того, щоб 
контролювати ризик збитків і захищати власний капітал. Компанія укладає договори 
факультативного пропорційного, облігаторного пропорційного та облігаторного непропорційного 
перестрахування на базі ексцедента збитку, щоб знизити ризик чистих збитків для Компанії. 
Компанія укладає договори перестрахування для основних напрямків бізнесу, які захищають 
Компанію від ризику накопичених збитків, що можуть відбутися в результаті виплати численних 
страхових відшкодувань внаслідок настання того самого страхового випадку або події. 
Передане перестрахування піддається кредитному ризику, і суми, що відшкодовуються по 
договорах, переданих у перестрахування, відбиваються за винятком заздалегідь відомої 
заборгованості у випадках неспроможності/банкрутства й безнадійних до стягнення сум. Компанія 
здійснює на постійній основі моніторинг фінансового стану перестраховиків і перевіряє операції 
перестрахування на періодичній основі.  
Керівництво щорічно затверджує ліміти відносно компаній перестраховиків/перестрахувальників. 
Дані ліміти визначаються на підставі балансу прийнятого й переданого бізнесу, а також на підставі 
аналізу фінансової стійкості перестраховика/перестрахувальника і його історії врегулювання 
збитків. 

(в) Умови й терміни дії договорів страхування й характер, що покриваються ризиків 

Умови й терміни дії договорів страхування, які впливають на величину, строки й невизначеність 
майбутніх потоків коштів, пов'язаних з договорами страхування, наведені далі. На додаток 
нижчеподана інформація дає оцінку основним страховим продуктам Компанії, а також її методам 
управління ризиками, пов'язаними з даними продуктами. 
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(i)  Автострахування 

Характеристика страхових продуктів 
Значна частина портфеля страхових продуктів Компанії відноситься до автострахування, 
включаючи добровільне страхування наземного транспорту  (далі - “КАСКО”) і обов'язкове 
страхування цивільно-правової  відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі - 
“ОСЦПВВНТЗ”). Відповідно до умов договорів КАСКО страховик відшкодовує юридичній або 
фізичній особі збиток, заподіяний їхнім транспортним засобам. Умови договорів ОСЦПВВНТЗ 
забезпечують власникові транспортного засобу страхове покриття ризику його цивільної 
відповідальності, яка може настати внаслідок заподіяння збитку майну, шкоди життю або здоров'ю 
інших осіб. Таким чином, автострахування включає страховий захист із короткостроковим і 
довгостроковим періодом виявлення збитку після закінчення договору страхування. Претензії, які 
пред'являються в короткий термін, пов'язані як правило з відшкодуванням страхувальникові збитку, 
заподіяного його транспортному засобу. Претензії, які вимагають більше часу для пред'явлення й 
урегулювання й представляють більшу складність для оцінки, відносяться до претензій, пов'язаних з 
тілесними ушкодженнями. 
Управління ризиком 
В основному період часу для заяви збитку по автострахуванню є незначним, а складність 
урегулювання даних збитків є відносно низькою. У цілому, вимоги про виплату страхового 
відшкодування в даному виді страхування несуть помірний ризик оцінки. Компанія відслідковує й 
реагує на зміни витрат на ремонт, компенсацій за заподіяння шкоди здоров'ю, частоти виплат 
страхового відшкодування внаслідок крадіжки. 
На частоту заяв впливають несприятливі погодні умови, тому рівень кількості заяв вище в зимові 
місяці. 
Розрахунки премій з КАСКО здійснюється на підставі статистичних даних по страхових випадках, 
підготовлених Компанією. Компанія перестраховує ризики по КАСКО для запобігання втрат, що 
обмежує чистий збиток Компанії до 100 тис. доларів США по кожному страховому випадкові.  

(ii) Страхування майна 

Характеристика страхових продуктів 
Компанія здійснює страхування майна, що включає страхування майна фізичних осіб і страхування 
майна підприємств. По договорах страхування майна страховик відшкодовує страхувальникові в 
межах страхової суми та встановлених  лімітів відповідальності, збиток, заподіяний його майну. 
Страховий випадок, у результаті настання якого виник збиток у вигляді збитку нерухомому або 
рухомому майну, має ознаки випадковості (у результаті пожежі, пограбування тощо), і причину 
настання страхового випадку визначити легко. Заяви про виникнення збитку робляться в 
найкоротший термін, і виплата страхового відшкодування проводиться без затримок. Тому 
страхування майна належить до категорії страхування з короткостроковим періодом виявлення 
збитку. 
Управління ризиком 
Основними видами ризиків, пов'язаних з даним страховим продуктом, є ризик андерайтингу, ризик 
конкуренції й ризик оцінки збитковості (включаючи мінливу ймовірність виникнення стихійних 
лих). Компанія також піддана ризику завищення розмірів збитку й фальсифікації з боку заявників 
збитків. 
Ризик андерайтингу являє собою ризик того, що Компанія не зможе встановити відповідні страхові 
премії для різних видів майна, яке вона страхує. У рамках страхування майна фізичних осіб 
передбачається, що велика кількість застрахованого майна буде мати подібні характеристики 
ризику. Однак, майно комерційних підприємств може не відповідати даному припущенню. Багато 
умов по страхуванню майна комерційних підприємств характеризуються унікальною комбінацією 
існуючого місця розташування, виду діяльності й заходів безпеки. Розрахунок премії, відповідної до 
ризику для даних договорів страхування, буде суб'єктивним і, отже, ризикованим. 
Управління ризиками в основному здійснюється шляхом контролю над преміями й за рахунок 
перестрахування. Компанія чітко дотримується встановлених критеріїв андерайтингу для того, щоб 
зберігати ризик збитків Компанії на прийнятному рівні. Компанія перестраховує ризики по 
страхуванню майна для запобігання втрат, що обмежує чистий збиток Компанії до 3,5 млн.грн. по 
одному об’єкту та в залежності від сукупності ризиків за географічним розташуванням.  

(iii) Страхування від нещасних випадків  
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Характеристика страхових продуктів 
Відповідно до договорів страхування виплати проводяться фізичним особам, у тому числі 
співробітникам підприємств, у випадку заподіяння шкоди їх життю, здоров'ю та працездатності в 
результаті нещасного випадку. 
Управління ризиком 
Основні ризики по даному виду страхування пов'язані з андерайтингом, конкуренцією, відсутністю 
статистики збитків, а також можливістю завищення розмірів збитку й фальсифікації з боку 
заявників збитків. 
Управління ризиком здійснюється за допомогою контролю над преміями.  

(iv) Медичне страхування  

Характеристика страхових продуктів 
За умовами даних договорів страхування страховик відшкодовує витрати на медичне лікування, в 
т.ч. витрати по госпіталізації. Портфель страхових продуктів переважно складається з 
корпоративних договорів  колективного медичного страхування, але Компанія також виписує 
поліси індивідуального медичного страхування.  
Управління ризиком 
Медичне страхування піддається основним ризикам виникнення непередбачуваних потреб в 
медичному лікуванні. Компанія управляє даними ризиками за допомогою страхування переважно 
корпоративних полісів, що звичайно приводить до більшої диверсифікованості ризику, і за 
допомогою проведення оцінки стану здоров'я, тому при встановленні страхових тарифів 
ураховується поточний стан здоров'я й історія хвороби застрахованого. 

(г) Концентрація страхового ризику 

Ключовим аспектом страхового ризику, з яким зустрічається Компанія, є ступінь концентрації 
страхового ризику у випадку, якщо настання конкретної події або серії подій може вплинути на 
зобов'язання Компанії. Подібні концентрації ризиків можуть виникнути по одному договору 
страхування або по декільком пов'язаним договорам з подібними характеристиками ризиків і 
ставляться до обставин, які можуть привести до виникнення значних зобов'язань.  
Концентрації ризиків можуть виникнути в результаті настання страхових випадків з високим рівнем 
збитків і низькою частотою настання, таких як стихійні лиха, а також у ситуаціях, коли андерайтинг 
орієнтується на певну групу, наприклад за географічною ознакою. 
Основні підходи Компанії до управління даними ризиками складаються із двох частин. По-перше, 
управління ризиками здійснюється через проведення відповідного андерайтингу. Андерайтери 
мають право страхувати ризики тільки в тому випадку, якщо очікувані доходи будуть компенсувати 
прийняті ризики. По-друге, управління ризиками здійснюється через перестрахування. Компанія 
укладає договори перестрахування для різних видів страхування. Компанія постійно оцінює витрати 
й переваги, пов'язані із програмою перестрахування. 

(д) Перестрахування ризику 

Компанія передає страховий ризик для того, щоб знизити ризик збитків по андерайтингу, шляхом  
укладення  різних договорів перестрахування, які покривають ризики як окремих договорів 
страхування, так і портфеля договорів. Дані договори перестрахування розподіляють ризик між 
перестраховиком і перестрахувальником і мінімізують розмір збитків. Величина кожного 
утримуваного Компанією ризику залежить від оцінки Компанією конкретного ризику. 
Відповідно до умов договорів перестрахування, перестраховик зобов'язується відшкодувати суму 
частину прийняту в перестрахування відповідальності  за умови, що здійснена виплата страхового 
відшкодування.  
У той же час Компанія продовжує нести відповідальність перед страхувальником у відношенні 
переданих у перестрахування ризиків у тому випадку, якщо перестраховик не виконує прийняті на 
себе зобов'язання. 
При виборі перестраховиків Компанія враховує їхню платоспроможність. Платоспроможність 
перестраховиків оцінюється на основі загальнодоступної інформації й внутрішніх досліджень. 
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5   Премії 

2016 рік 
ОСЦПВВНТЗ КАСКО Страхування 

майна 

Добровільне 
медичне 

страхування 
Інші Всього 

       Страхові премії, нараховані 264 085 103 513 55 856 288 759 74 429 786 642 

Зміна резерву не заробленої 
премії 

(6 759) (2 725) 1 608 (9 615) (1 197) (18 688) 

Зароблені страхові премії, 
брутто 257 326 100 788 57 464 279 144 73 232 767 954 

       Премії передані у 
перестрахування  (1 806) (29 201)  (2 092) (33 099) 

Зміна долі перестраховиків у 
резерві незаробленої премії  209 (3 710)  (1 571) (5 072) 

Зароблені страхові премії, 
передані в перестрахування  (1 597) (32 911)  (3 663) (38 171) 

       Зароблені страхові премії, 
нетто 257 326 99 191 24 553 279 144 69 569 729 783 

 

2015 рік 
ОСЦПВВНТЗ КАСКО Страхування 

майна 

Добровільне 
медичне 

страхування 
Інші Всього 

       Страхові премії, нараховані 242 589 97 501 48 883 241 069 69 282 699 324 

Зміна резерву не заробленої 
премії 

(8 899) (5 497) (389) (23 156) (4 726) (42 667) 

Зароблені страхові премії, 
брутто 233 690 92 004 48 494 217 913 64 556 656 657 

       Премії передані у 
перестрахування  (1 005) (33 904)  (8 649) (43 558) 

Зміна долі перестраховиків у 
резерві незаробленої премії  281 2 746  927 3 954 

Зароблені страхові премії, 
передані в перестрахування  (724) (31 158)  (7 722) (39 604) 

       Зароблені страхові премії, 
нетто 233 690 91 280 17 336 217 913 56 834 617 053 

6   Виплати 

2016 рік ОСЦПВВНТЗ КАСКО Страхування 
майна 

Добровільне 
медичне 

страхування 
Інші Всього 

       Страхові виплати (115 100) (67 207) (9  555) (184 269) (11 562) (387 693) 

Відшкодування виплат від 
перестраховиків  878   72 950 

Страхові виплати, нетто (115 100) (66 329) (9 555) (184 269) (11 490) (386 743) 

       Зміна резервів збитків (4 348) 3 413 (1 042)  1 240 (737) 
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Зміна долі перестраховиків в 
резервах збитків 

 

(597) 661 

 

(1) 63 

Зміна резервів збитків (4 348) 2 816 (381)  1 239 (674) 

       Збитки, що відбулися (119 448) (63 513) (9 936) (184 269) (10 251) (387 417) 

 

2015 рік ОСЦПВВНТЗ КАСКО Страхування 
майна 

Добровільне 
медичне 

страхування 
Інші Всього 

       Страхові виплати (80 150) (54 810) (68 035) (162 678) (7 721) (373 394) 

Відшкодування виплат від 
перестраховиків  372 55 076  90 55 538 

Страхові виплати, нетто (80 150) (54 438) (12 959) (162 678) (7 631) (317 856) 

       Зміна резервів збитків (10 054) (1 085) 32 284 (5) (1 059) 20 081 

Зміна долі перестраховиків в 
резервах збитків 

 

608 (26 339) 
 

(15) (25 746) 

Зміна резервів збитків (10 054) (477) 5 945 (5) (1 074) (5 665) 

       Збитки, що відбулися (90 204) (54 915) (7 014) (162 683) (8 705) (323 521) 

7 Аквізиційні  витрати 

  2016 рік  2015 рік 

Комісія, виплачена агентам:     
ОСЦПВВНТЗ  (33 345)  (39 979) 

КАСКО  (15 821)  (11 781) 

Страхування майна  (4 352)  (2 778) 

Добровільне медичне страхування  (25 087)  (10 765) 

Інші  (12 026)  (6 522) 

  (90 631)  (71 825) 

Інші аквізиційні витрати  (3 142)  (690) 

  
   Всього аквізиційних витрат  (93 773)  (72 515) 

     
Зміна відстрочених аквізиційних витрат  5 875  5 544 

Аквізиційні витрати за рік 
 

(87 898) 
 

(66 971) 

 
 
 

   Аналіз зміни відстрочених аквізиційних  витрат    

 2016 рік 
 

 
 

2015 рік 
 

   Відстрочені аквізиційні витрати за станом на 1 січня  22 828  17 284 
   Зміна відстрочених аквізиційних витрат 5 875  5 544 
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    Відстрочені аквізиційні витрати за станом на 31 грудня  28 703 
 

 22 828 

Відстрочені аквізиційні витрати капіталізуються та амортизуються та відносяться на витрати 
пропорційно заробленим преміям. 

8 Інші операційні доходи 
 2016 рік                       2015 рік 

Відсотки отримані 36 629  35 556 
Дохід отриманий від розміщення коштів централізованих резервів 4 720  3 300 
Дохід від реалізації іноземної валюти 70  563 
Дохід від операційної курсової різниці 57 117  199 028 
Дохід отриманий від регресних вимог 5 131  7 431 
Інші 1 835  3 188 

Інші операційні доходи за рік 105 502  
 

249 066 

9 Дохід отриманий від регресних вимог 

  2016 рік  2015 рік 

КАСКО  3 286  5 696 

ОСЦПВВНТЗ  1 676  1 557 

Інші  169  178 

Всього  5 131  7 431 

10   Адміністративні та операційні витрати 

 2016 рік  2015 рік 
Витрати на оплату праці 82 549  91 247 
Інформаційно-консультаційні послуги 79 230  57 447 
Витрати на оренду та комунальні платежі 28 421  28 071 
Податки та нарахування на оплату праці 20 765  37 324 
Витрати від операційної курсової різниці 12 703  63 255 
Інші витрати 10 627  7 846 
Відрахування в централізовані страхові фонди та використання коштів 10 175  6 242 
Витрати на розрахунково-касове обслуговування 7 883  8 113 
Витрати на утримання транспорту 5 240  4 595 
Членські внески 3 109  2 922 
Амортизація 3 058  2 500 
Витрати на телекомунікаційні послуги 3 028  2 870 
Витрати на проведення експертиз 1 623  1 868 
Витрати на обслуговування комп’ютерного та офісного обладнання 1 272  1 502 
Судові витрати 978  1138 
Витрати на винагороди брокерам 910  679 
Витрати на сплату загальнодержавних податків та зборів 834  591 
Юридичні послуги 667  4086 
Витрати на охорону та пожежну безпеку 570  602 
Витрати на відрядження 553  604 
Витрати за послуги ассистансу 509  505 
 
Всього 274 704  324 007 
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11   Витрати на збут 
  2016 рік    2015 рік 

Рекламні послуги  603  742 
Інші витрати на рекламу  261  123 

Всього  864  865 

 

12 Інші доходи та витрати 
 2016 рік 

 
2015 рік 

 
   Переоцінка фінансових інвестицій 

  
109 441 

Інші 222 
 

340 

Дохід від неопераційної курсової різниці 
  

323 
Дохід від реалізації необоротних активів   45 

Інші доходи за рік 222  110 149 

    Переоцінка фінансових інвестицій 
  

(109 445) 

Списання необоротних активів (84) 
 

(6 438) 

Втрати від не операційних курсових різниць 
  

(424) 
Інші (61) 

 
(88) 

Собівартість реалізованих необоротних активів   
 

  
Інші витрати за рік (145)  (116 395) 

 

13 Відстрочені податкові активи/зобов’язання 

 
  

2016 рік 2015 рік 
     
Чистi відстрочені податкові активи /( зобов’язання)   
На початок періоду (805) 2 932 
Податковий вплив змін резерву переоцінки нерухомості 30 29 

Збільшення/(зменшення) відстроченого податкового зобов’язання/активу за 
період   (3 766) 

   
На кінець періоду (775) (805) 

Витрати з податку на прибуток 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

2016 2015 
     
Витрати по поточному податку на прибуток 
Податок на прибуток поточного року   (37 744)   (45 769) 

       (37 744)       (45 769) 

(Витрати) відшкодування по відстроченому податку 
Виникнення та відновлення тимчасових різниць  (3 766) 
Всього витрат з податку на прибуток (37 744) (49 535) 
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Компанія сплачує податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохід в розмірі 3% за 
договорами прямого страхування, який є частиною податку на прибуток. 
 
Податок на прибуток, відображений в складі іншого совокупного доходу 

 2016 рік 2015 рік 

 
Сума до 

оподаткування 
Витрати з податку 

на прибуток 
Сума після 

оподаткування 
Сума до 

оподаткування 
Витрати з податку 

на прибуток 
Сума після 

оподаткування 

Переоцінка основних 
засобів 

      

(164) 30 (134) (164) 29 (135) 

Інший сукупний дохід       
(164) 30 (134) (164) 29 (135) 

14 Основні засоби 

2016 рік Нерухомість 
та земля  

Офісне й 
комп'ютерне 

обладнання  Інші  Усього 

Фактичні витрати або переоцінена вартість       
Залишок за станом на 1 січня 2016 року 9 994  34 041  21 968  66 003 
Надходження   3 124  118  3 242 
Вибуття   (2 513)  (2 043)  (4 556) 

Переоцінка        
Залишок станом на 31 грудня 2016 року 9 994  34 652  20 043  64 689 

            
Накопичена амортизація 
Залишок за станом на 1 січня 2016 року 4 747  29 451  20 677  54 875 
Амортизація й знос за рік 188  1 557  365  2 110 

Вибуття    (2 503)  (1 969)  (4 472) 

Залишок станом на 31 грудня 2016 року 4 935  28 505  19 073  52 513 

        
Балансова вартість        
Станом на 31 грудня 2016 року 5 059  6 147  970  12 176 

 

 

2015 рік Нерухомість 
та земля  

Офісне й 
комп'ютерне 

обладнання  Інші  Усього 

Фактичні витрати або переоцінена вартість       
Залишок за станом на 1 січня 2015 року 9 994  30 030  22 176  62 200 
Надходження   4 461  195  4 656 
Вибуття   (450)  (403)  (853) 

Переоцінка        
Залишок станом на 31 грудня 2015 року 9 994  34 041  21 968  66 003 

            
Накопичена амортизація 
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Залишок за станом на 1 січня 2015 року 4 560  28 917  20 791  54 268 
Амортизація й знос за рік 187  984  265  1 436 

Вибуття    (450)  (379)  (829) 

Залишок станом на 31 грудня 2015 року 4 747  29 451  20 677  54 875 

        
Балансова вартість        
Станом на 31 грудня 2015 року 5 247  4 590  1 291  11 128 

Керівництво оцінює справедливу вартість нерухомості Компанії на регулярній основі. За станом на 
31 грудня 2016 року та  31 грудня 2015 року справедлива вартість була визначена на підставі 
результатів незалежної оцінки. Для оцінки нерухомості був використаний ринковий метод. 
Ринковий метод ґрунтується на порівняльному аналізі результатів продажів аналогічних будинків.  

У випадку якщо переоцінка вартості будинків не була б здійснена, їх балансова вартість за станом  

- на 31 грудня 2016 року: 2 536 тис. грн.;  

- на 31 грудня 2015 року: 2 633  тис. грн.;  

15 Інші нематеріальні активи 

2016 рік Інші НМА  Усього 

Фактичні витрати або переоцінена вартість   
Залишок за станом на 1 січня 2016 року 11 248  11 248 
Надходження 3 789  3 789 
Вибуття    

Переоцінка    
Залишок станом на 31 грудня 2016 року 15 037  15 037 

      
Накопичена амортизація 
Залишок за станом на 1 січня 2016 року 5 035  5 035 
Амортизація й знос за рік 1 111  1 111 

Вибуття    

Залишок станом на 31 грудня 2016 року 6 146  6 146 

    
Балансова вартість    
Станом на 31 грудня 2016 року 8 891  8 891 

 

2015 рік Інші НМА  Усього 

Фактичні витрати або переоцінена вартість   
Залишок за станом на 1 січня 2015 року 5 146  5 146 
Надходження 6140  6 140 
Вибуття (38)  (38) 

Переоцінка    
Залишок станом на 31 грудня 2015 року 11 248  11 248 

      
Накопичена амортизація 
Залишок за станом на 1 січня 2015 року 3 843  3 843 
Амортизація й знос за рік 1230  1 230 
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Вибуття (38)  (38) 

Залишок станом на 31 грудня 2015 року 5 035  5 035 

    
Балансова вартість    
Станом на 31 грудня 2015 року 6 213  6 213 

16 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах  
Компанія є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України. Залишок коштів у фонді захисту 
потерпілих у дорожньо-транспортних пригодах, що створений відповідно до ЗУ «Про обов’язкове 
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» має наступну 
структуру. 

 2016 рік  2015 рік 

Базовий гарантійний внесок (БГ) 20 337  23 134 

Цільовий додатковий гарантійний внесок (ЦДВСПВЗ) 4 146   
Щомісячні відрахування до ФЗП 1 199  4 907 

Всього коштів 25 682  28 041 

17 Фінансові інструменти, оцінювані по справедливій вартості, зміни якої 
відображаються  в складі прибутку або збитку за період 

 2016 рік  2015 рік 
Акції іменні прості 169 229  273 948 

Інвестиційні сертифікати, іменні 1 212  4 628 

Облігації підприємств, іменні дисконтні 40 000   
Усього фінансових інструментів, оцінюваних по справедливій вартості, зміни 
якої відображені в складі прибутку або збитку за період 210 441  278 576 

Фінансові інструменти, що оцінюються по справедливій вартості, зміни якої відображаються в 
складі прибутку/збитку за період, не являються знеціненими, простроченими чи обтяженими 
заставою. Є фінансовими інструментами, віднесеними до цієї категорії в момент первинного 
визнання.  

Кредитна якість фінансових інструментів, оцінюваних по справедливій 
вартості, зміни якої відображаються у складі прибутку або збитку за 
період 
Цінні папери, віднесені до категорії фінансових інструментів, оцінюваних по справедливій вартості, 
зміни якої відображаються в складі прибутку або збитку за період, представлені  по справедливій 
вартості, що також відображає будь-які списання, пов'язані із кредитним ризиком. 
Цінні папери, оцінювані по доцільній  вартості, зміни якої відображаються  в складі прибутку або 
збитку за період, не є знеціненими, простроченими або обтяженими заставою.  

В таблиці надана інформація про кредитну якість боргових цінних паперів, що оцінюються по 
справедливій вартості,  зміни якої відображаються  в складі прибутку або збитку за період станом 
на 31.12.2016р. 

 
Не менше 

uaА 
Від uaB до 

uaBBB 

Не мають 
кредитного 

рейтингу 
Всього 
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Українських компаній    
 

 Облігації підприємств, іменні дисконтні  40 000  40 000 

     Всього   40 000   40 000 

 
 

 
18 Запаси 

 2016 рік  2015 рік 

Бланки договорів страхування ОСЦПВВНТЗ 468  811 

Бланк спеціального знаку  149  176 

Інші бланки договорів страхування 877  570 

Всього 1 494  1 557 

 
19 Дебіторська заборгованість по операціях страхування 

  

 2016 рік   2015 рік  

Дебіторська заборгованість по операціях страхування й перестрахування    
Дебіторська заборгованість по операціях прямого страхування та вхідного 
перестрахування 102 123  76 415 

Усього дебіторської заборгованості по операціях страхування та вхідного 
перестрахування 102 123  76 415 

 

Компанія не підпадає істотному кредитному ризику відносно дебіторської заборгованості, що 
виникає по операціях страхування, тому що при розірванні полісів страхування, коли існують 
об'єктивні свідчення того, що власник поліса більше не має наміру або не здатний продовжувати 
виплачувати премії з поліса, резерв незаробленої премії також анулюється.  
 

20 Інша поточна дебіторська заборгованість 

 2016 рік  2015рік 

Дебіторська заборгованість по операціях страхування й перестрахування    
Дебіторська заборгованість з постачальниками та підрядниками 8 199  13 421 

Дебіторська заборгованість по операціях перестрахування 504  7 893 

Дебіторська заборгованість по позиками виданими 1 009  860 

Дебіторська заборгованість інша 2 064  3 760 
Дебіторська заборгованість з фондами соціального страхування 1 211  1 046 
Дебіторська заборгованість з централізованими фондами 591  1 086 

Дебіторська заборгованість за претензіями 6 787  3 917 
Резерв під знецінення дебіторської заборгованості за претензіями (6 787)  (3 917) 

Усього іншої дебіторської заборгованості  13 578  28 066 
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 2016 рік   2015рік  

Аналіз зміни резерву під знецінення    
Величина резерву під знецінення за станом на 1 січня 3 917   
Чисте створення резерву під знецінення протягом періоду 2 870  3 917 
Списання    

Величина резерву під знецінення за станом на 31 грудня 6 787  3 917 
 
Компанія признала сумнівною заборгованість   ПАТ "БАНК ПЕТРОКОММЕРЦ-УКРАЇНА" та 
сформувала резерв сумнівних боргів в розмірі 2 870 тис.грн. на суму не повернутого банківського 
вкладу, нарахованих відсотків та коштів на поточному рахунку. 

Дебіторська заборгованість по позиками виданими складається із позик виданих працівникам 
Компанії зі строком погашення не більше 3-х календарних місяців. В зв’язку з короткостроковістю 
позик виданих зміна справедливої вартості дебіторської заборгованості по позикам виданим є не 
суттєвою. 

21 Грошові кошти та їх еквіваленти 

 2016 рік   2015 рік  
    
Грошові кошти на рахунках в банках 383 995  489 136 
Готівка 39   38  

Всього 384 034 
 

489 174 
 
Станом на 31 грудня 2016 року середня доходність за депозитами у гривні склала 14,27% річних, у 
іноземній валюті 9,23% річних.  
Грошові кошти та їх еквіваленти не є знеціненими та прострочені. 

Кредитна якість грошових й прирівняних до них коштів 

В таблиці далі надана інформація про кредитну якість грошових коштів та їх еквівалентів станом на 
31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року в залежності від кредитних рейтингів контрагентів.  

 2016 рік 
 

2015 рік 

 тис.грн 
в т.ч. у 

іноземній 
валюті 

 

тис.грн 
в т.ч. у 

іноземній 
валюті 

Банки   
 

 
 С кредитним рейтингом не менше А- 383 567 376 436 

 
409 742 328 769 

С кредитним рейтингом від ВВВ- до ВВВ+   
 

79 383 2 322 

Не мають кредитного рейтингу 428  
 

11  
Всього 383 995 376 436 

 
489 136 331 091 

 

22 Страхові резерви 

2016 рік Усього  Перестрахування  Нетто 
  
  Резерви збитків        

Резерв заявлених але неурегульованих збитків   33 131  (1 283)  31 848 

Резерв збитків що відбулися, але незаявлені  25 733    25 733 

Усього резервів збитків 58 864  (1 283)  57 581 
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Резерв незаробленої премії 226 599  (1 208)  225 391 

Усього страхових резервів 285 463  (2 491)  282 972 

 

 

2015 рік Усього  Перестрахування  Нетто 
  
  Резерви збитків        

Резерв заявлених але неурегульованих збитків   34 758  (1 221)  33 537 

Резерв збитків що відбулися, але незаявлені  23 369    23 369 

Усього резервів збитків 58 127  (1 221)  56 906 

Резерв незаробленої премії 207 911  (6 279)  201 632 

Усього страхових резервів 266 038  (7 500)  258 538 
 

 

(а) Кредитна якість активів по перестрахуванню 

Перестрахувальні активи Компанії в основному представлені перестраховиками-нерезидентами, 
рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких, визначений міжнародними рейтинговими 
агентствами A.M.Best (США), Moody's Investors Service (США), Standard & Poor's (США) або Fitch 
Ratings (Великобританія), не нижчий рівня кредитного рейтингу зовнішніх довгострокових 
державних зобов'язань України, визначеного цими рейтинговими агентствами. 

(б) Припущення й аналіз чутливості відносно короткострокових договорів страхування 

Процес, що був використаний для визначення допущень 

Припущення, використовувані для оцінки страхових активів і зобов'язань, призначені для 
формування резервів, достатніх для покриття будь-яких зобов'язань, пов'язаних з договорами 
страхування, наскільки представляється можливим оцінити цю величину в майбутньому. 

Однак, беручи до уваги невизначеності, властиві процесу розрахунків резервів збитків, існує 
ймовірність того, що кінцевий результат буде відрізнятися від первісної оцінки зобов'язань.  

Резерв збитків не дисконтується з урахуванням тимчасової вартості грошей. 

Джерела інформації, використовуваної в якості вихідних даних для припущень, в основному 
визначаються Компанією з використанням внутрішніх детальних досліджень, які проводяться, 
щонайменше, на щорічній основі. Компанія перевіряє припущення на предмет відповідності 
загальнодоступної ринкової інформації й іншої опублікованої інформації.  

Оцінка резерву збитків, що відбулися, але незаявлені звичайно сполучена з більшим ступенем 
невизначеності, ніж оцінка вже заявлених збитків, по яких доступно більше інформації. Компанія 
найчастіше може ідентифікувати збиток, що відбувся, але незаявлені збитки тільки через деякий час 
після настання страхового випадку, який став причиною виникнення збитку. У зв'язку з тим, що 
період виявлення збитків портфеля страхових продуктів Компанії носить короткостроковий 
характер, урегулювання значної кількості збитків відбувається протягом року після настання 
страхового випадку, що став причиною виникнення збитку. 

Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється тільки по обов’язковому 
страхуванню цивільної відповідальності власників транспортних засобів.  
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється методом фіксованого 
відсотка. 
За цим методом резерв збитків, які виникли, але не заявлені, визначається у розмірі 10 відсотків від 
заробленої страхової премії з попередніх чотирьох кварталів, які передують звітній даті. Зароблена 
страхова премія визначається збільшенням суми надходжень страхових премій протягом звітного 
періоду (за вирахуванням частки перестраховика) на суму незаробленої премії на початок звітного 
періоду (за вирахуванням частки перестраховика) і зменшенням отриманого результату на суму 
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незаробленої премії на кінець звітного періоду (за вирахуванням частки перестраховика). 

Припущення 

Припущеннями, що виявляють найбільший вплив на оцінку страхових резервів, є коефіцієнти 
очікуваних збитків, розраховані по даним останніх років виникнення збитків. Коефіцієнт очікуваних 
збитків - це відношення суми очікуваних збитків до зароблених страхових премій. При визначенні 
сукупної величини зобов'язань майбутні потоки коштів прогнозуються з урахуванням 
розрахункових оцінок параметрів, які можуть вплинути на величину індивідуальної страхової 
виплати (наприклад, частота збитків, ризики, пов'язані з договорами страхування – заподіяння 
шкоди життя в результаті нещасного випадку, ефекти тривалого впливу, час відновлення, період 
між датою настання страхового випадку й датою врегулювання збитків).  

Аналіз чутливості 

Керівництво Компанії вважає, що у зв'язку з короткостроковим характером періоду виявлення 
збитків, властивим діяльності Компанії, показники портфеля страхових продуктів Компанії чутливі, 
в основному, до змін коефіцієнтів очікуваних збитків. Компанія регулярно вносить зміни у свої 
страхові тарифи, ґрунтуючись на останніх значеннях зазначених змінних величин, таким чином, 
щоб ураховувати виникаючі тенденції. 

23 Інші забезпечення  

 
2016 рік   2015рік  

Довгострокові забезпечення    
Резерв судових позовів 7 287  7 519 

Усього довгострокових забезпечень  7 287  7 519 

Поточні забезпечення    
Забезпечення виплат відпусток 1 612  896 

Усього поточних забезпечень  1 612  896 

У процесі здійснення страхової діяльності Компанія зустрічається з різними видами юридичних 
претензій. Резервом судових позовів визнаються всі умовні зобов’язання, якщо у компанії існує 
дійсне юридичне або фактичне зобов’язання, що виникло в зв’язку з минулими подіями, погашення 
якого призведе до зменшення економічних вигод, суму зобов’язання можливо надійно оцінити та 
вірогідність настання яких становить 50% і більше. Резерв формується в розмірі оптимальних оцінок 
витрат на погашення зобов’язань на звітну дату. Резерв судових позовів відображається у 
довгострокових забезпеченнях, зміни яких відображаються у складі інших операційних 
доходів/витрат.  

Компанія створює  резерв відпусток (забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток 
працівникам) останнього числа кожного кварталу. Резерв відпусток включає в себе обов'язковий 
платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального страхування, що справляється в 
Україні з метою забезпечення страхових виплат за поточними видами загальнообов'язкового 
державного соціального страхування. 

24 Кредиторська заборгованість по операціях страхування й 
перестрахування 

 2016 рік   
 

 2015 рік   
 

  Страхові премії, отримані в якості авансу 2 174  4 362 
  Кредиторська заборгованість по преміях, переданих у перестрахування 10 020                     22 534                    
  Кредиторська заборгованість по страхових виплатах 12 505  5 882 
  Кредиторська заборгованість інша 364  337 
  Кредиторська заборгованість по виплаті агентських комісій і винагород   брокерам 156  41 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0


29 

 2016 рік   
 

 2015 рік   
 

 25 219 
 

33 156 

25 Інші поточні зобов'язання 
 2016 рік   

 
 2015 рік   

 
Розрахунки по операціям з цінними паперами   216 602 
Інші 24  9 

Усього інших зобов'язань 24 
 

216 611 

26 Акціонерний капітал 

 
Кількість звичайних акцій, що 

перебувають в обігу ( штук)  
Акціонерний капітал 

(тис.грн.) 

Залишок за станом на 1 січня 2016 року 26 513 557  79 541 

Акції випущені      
Залишок за станом на 31 грудня 2016 
року 26 513 557  79 541 

 

 
Кількість звичайних акцій, що 

перебувають в обігу ( штук)  
Акціонерний капітал 

(тис.грн.) 

Залишок за станом на 1 січня 2015 року 26 513 557  79 541 

Акції випущені      
Залишок за станом на 31 грудня 2015 
року 26 513 557  79 541 

Зареєстрований, випущений акціонерний капітал, що перебуває в обігу, Компанії складається з 
26 513 557 простих іменних акцій.  Номінальна вартість кожної акції – 3,00 грн.  

Власники звичайних акцій мають право на одержання дивідендів у міру їх оголошення, а також 
мають право одного голосу на акцію на річних і позачергових загальних зборах акціонерів Компанії. 
Протягом 2015 – 2016 років  Компанія не повідомляла й не виплачувала дивідендів. 

27 Інші резерви  

 2016 рік  2015 рік 

    
Резерв коливань збитковості  60 407  66 452 

Резерв катастроф 20 513  18 836 

Усього інших резервів 80 920  85 288 
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У відповідності до вимог МСФЗ 4  «Страхові контракти» (п.14) страховик не повинен визначати як 
зобов’язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі страхові 
виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду. В той же 
час якщо згідно із законодавства страховик повинен створювати такі резерви то він відображає їх у 
складі інших резервів у капіталі як розподіл нерозподіленого прибутку, а не як витрати у звіті про 
фінансовий результат (про сукупний дохід).  

28 Управління фінансовими ризиками 
На додаток до управління страховим ризиком, описаному в Поясненні 4, управління фінансовими 
ризиками лежить в основі страхової діяльності і є істотним елементом операційної діяльності 
Компанії. Ринковий ризик, що включає в себе ціновий, ризик зміни процентних ставок і валютний 
ризик, а також ризик дефолту контрагента є основними фінансовими ризиками, з якими 
зустрічається Компанія в процесі здійснення своєї діяльності. Управління зазначеними ризиками 
відбувається в такий спосіб.  

(а) Політика й процедури по управлінню ризиками  

Політика Компанії по управлінню ризиками націлена на визначення, аналіз і управління ризиками, 
під які підпадає Компанія, на встановлення лімітів ризиків і відповідних контролів, а також на 
постійну оцінку рівня ризиків і їх відповідності встановленим лімітам. Політика й процедури по 
управлінню ризиками переглядаються на регулярній основі з метою відображення змін ринкової 
ситуації, пропонованих продуктів і послуг кращої практики, що з'являється.  

Правління Компанії відповідає за належне функціонування системи контролю по управлінню 
ризиками. Правління відповідає за управління ключовими ризиками й схвалення політик і процедур 
по управлінню ризиками, а також за схвалення великих угод.  

Основою управління фінансовими ризиками є встановлення лімітів ризику й контроль над 
дотриманням цих лімітів.  

(б) Ринковий ризик 

Ринковий ризик – це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх потоків коштів по 
фінансовому інструменту внаслідок зміни ринкових цін. Ринковий ризик складається з валютного 
ризику, ризику зміни процентних ставок, а також інших цінових ризиків. Ринковий ризик виникає 
по відкритих позиціях у відношенні процентних, валютних і часткових фінансових інструментів, що 
підпадають під вплив загальних і специфічних змін на ринку та мінливості  рівня ринкових цін.  

Завданням управління ринковим ризиком є управління й контроль за тим, щоб впливи ринкового 
ризику не виходили за рамки прийнятних параметрів, при цьому забезпечуючи оптимізацію 
прибутковості, одержуваної за прийнятий ризик. 

(в) Ризик зміни процентних ставок 

Ризик зміни процентних ставок – це ризик зміни справедливої вартості або майбутніх потоків 
коштів по фінансовому інструменту внаслідок зміни ринкових процентних ставок. Компанія 
піддається впливу коливань переважних ринкових процентних ставок на її фінансове становище й 
потоки коштів. Такі коливання можуть збільшувати рівень процентної маржі, однак можуть і 
знижувати його або, у випадку несподіваної зміни процентних ставок, приводити до виникнення 
збитків.  

(г) Валютний ризик 

У Компанії є активи й зобов'язання, виражені в декількох іноземних валютах. Валютний ризик 
виникає у випадках, коли наявні або прогнозовані активи, виражені в якій-небудь іноземній валюті, 
більше або менше по величині наявних або прогнозованих зобов'язань, виражених у тій же валюті. 
Структура фінансових та страхових активів та зобов’язань у розрізі валют станом на 31 грудня 2016 
року може бути представлені наступним чином. 
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АКТИВИ Гривня 
 

Долари 
США 

 

Інші 
валюти 

 
Всього 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 97 699 

 

4 223 

 

201 

 

102 123 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 33 

 

10 801 

   

10 834 

Інша поточна дебіторська заборгованість 13 102 
 

476 
   

13 578 
Гроші та їх еквіваленти 7 598 

 
376 436 

   
384 034 

Всього  118 432 
 

391 936 
 

201 
 

510 569 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

       Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 13 951 

   

22 

 

13 973 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 16 308 

 

8 911 

   

25 219 

Всього  30 259 
 

8 911 
 

22 
 

39 192 

Чиста позиція по фінансовим та страховим 
інструментам  

88 173 

 

383 025 

 

179 

 

471 377 

 
Структура фінансових та страхових активів та зобов’язань у розрізі валют станом на 31 грудня 2015 
року може бути представлені наступним чином. 
 

АКТИВИ Гривня 
 

Долари 
США 

 

Інші 
валюти 

 
Всього 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 
послуги 72 659 

 
3 533 

 
223 

 
76 415 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 524 

 
2 730 

   
3 254 

Інша поточна дебіторська заборгованість 21 674 
 

6 392 
   

28 066 
Гроші та їх еквіваленти 158 083 

 
331 091 

   
489 174 

Всього  252 940 
 

343 746 
 

223 
 

596 909 
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

       Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 10 647 

   
13 

 
10 660 

Поточна кредиторська заборгованість за страховою 
діяльністю 15 975 

 
17 181 

   
33 156 

Всього  26 622 
 

17 181 
 

13 
 

43 816 

Чиста позиція по фінансовим та страховим 
інструментам  226 318 

 
326 565 

 
210 

 
553 093 

 
Зростання курсу гривні, як наведено в наступній таблиці, по відношенню до наступних валют 
станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року призведе до таких змін власного капіталу та 
прибутку чи збитку. Даний аналіз проводився за вирахуванням податків та на підставі змін 
валютних курсів, які з точки зору Компанії є найбільш вірогідними станом на кінець звітного 
періоду. Аналіз передбачає, що решта змінних, особливо відсоткові ставки, залишаються 
незмінними.  
Зниження курсу гривні по відношенню до вказаних валют на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 
року мало би зворотній ефект за умови, що решта змінних залишаються незмінними. 
 

 
2016 рік 

 
2015 рік 

 

Прибуток чи 
збиток, 
тис.грн 

 

Власний 
капітал, 
тис.грн 

 

Прибуток 
чи збиток, 

тис.грн 
 

Власний 
капітал, 
тис.грн 

25% зростання гривні по відношенню до доларів 
США (78 520) 

 
(78 520) 

 
(66 946) 

 
(66 946) 

25% зростання гривні по відношенню до інших (37) 
 

(37) 
 

(43) 
 

(43) 
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валют 

(д) Ціновий ризик 

Ціновий ризик – це ризик коливання справедливої вартості або майбутніх потоків грошових коштів 
за фінансовими інструментами в результаті зміни ринкових цін (крім змін, що виникли за 
результатами дії ризику зміни відсоткової ставки або валютного ризику) в незалежності від того чи 
подібні зміни викликані факторами, що характерні для даного конкретного інструменту або 
емітенту, або факторами, що впливають на усі інструменти, що мають обіг на ринку. Ціновий ризик 
виникає коли Компанія має довгу або коротку позицію за фінансовими інструментами. 

Аналіз чутливості прибутку чи збитку та власного капіталу до змін котирувань цінних паперів 
станом на 31 грудня 2016 року та 31 грудня 2015 року може бути представлено наступним чином. 

 
2016 рік 

 
2015 рік 

 

Прибуток чи 
збиток, 
тис.грн 

 

Власний 
капітал, 
тис.грн 

 

Прибуток 
чи збиток, 

тис.грн 
 

Власний 
капітал, 
тис.грн 

25% зростання котирувань цінних паперів 10 000 
 

10 000 
 

18 000 
 

18 000 

25% зменшення котирувань цінних паперів (10 000) 
 

(10 000) 
 

(18 000) 
 

(18 000) 

(е) Кредитний ризик дефолту контрагента 

Компанія бере на себе ризик дефолту контрагента, а саме ризик того, що контрагент не зможе 
виконати свої зобов’язання у встановлені строки. Основним джерелом ризику дефолту контрагента 
для Компанії є гроші та їх еквіваленти, займи видані. 

Максимальний рівень ризику дефолту контрагента Компанії представлений в таблиці. Ризик 
дефолту контрагента Компанії зосереджений в основній частині в Україні. 

 2016 рік,  тис.грн Україна 
 

Інші 
країни 

 
Всього 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 97 699 
 

4 424 
 

102 123 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 10 834 

   
10 834 

Інша поточна дебіторська заборгованість 13 102 
 

476 
 

13 578 
Гроші та їх еквіваленти 384 034 

   
384 034 

Частка перестраховика у страхових резервах 674 
 

1 817 
 

2 491 
Всього  максимальний рівень кредитного ризику 506 343 

 
6 717 

 
513 060 

 

2015 рік, тис.грн Україна 
 

Інші 
країни 

 
Всього 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 72 659 
 

3 979 
 

76 415 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 3 254 

   
3 254 

Інша поточна дебіторська заборгованість 21 674 
 

6 392 
 

28 066 
Гроші та їх еквіваленти 489 174 

   
489 174 

Частка перестраховика у страхових резервах 993 
 

6 507 
 

7 500 
Всього  максимальний рівень кредитного ризику 587 754 

 
16 878 

 
604 409 

Фінансово-інвестиційний департамент встановлює ліміти по залишкам в банках та інших 
фінансових інститутах. Додержання даних лімітів є обов’язковим.  

Фінансово-інвестиційний департамент встановлює ліміти на підставі аналізу фінансового стану 
контрагентів. Аналізується також інформація про акціонерів, долю на ринку, стратегію розвитку. 
Важливою не фінансовою інформацією є оцінка контрагентів іншими особами: рейтинговими 
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агентствами, опублікування в пресі. 

Моніторинг ризиків дефолту контрагентів відбувається регулярно, у випадку погіршення 
фінансового стану контрагента або поява інформації не фінансового характеру, що здатна суттєво 
вплинути на оцінку його кредитоспроможності, відбувається перегляд встановлених лімітів. 

є) Ризик ліквідності 

Ризик ліквідності – це ризик того, що Компанія може зіткнутися зі складнощами в залученні 
грошових коштів для виконання своїх зобов’язань. Ризик ліквідності виникає при розбіжностях по 
строкам погашення активів та зобов’язань. 

Компанія підтримує необхідний рівень ліквідності з метою забезпечення постійної наявності 
грошових коштів, необхідних для виконання всіх зобов’язань по мірі настання строків їх 
погашення. 

Наступні таблиці показують фінансові та страхові зобов’язання Компанії станом на 31 грудня 2016 
року та 31 грудня 2015 року у відповідності до договірних строків за виключенням резервів збитків 
(без вирахування частки перестраховиків), що представлені на підставі очікуваних строків 
погашення. 

2016 рік, тис.грн 

Менше 
1 місяця 

 

Від 1 
до 3 

місяців 

 

Від 3 до 
6 

місяців 

 

Від 6 
місяців 

до 1 року 

 

більш
е 1 

року 

 

Ті, що не 
мають 
строку 

погашення 

 

Всього 

АКТИВИ              
Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 74 665  21 623  5 465  370      102 123 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 7 749  3 085          10 834 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 9 927  2 875  727  49      13 578 

Гроші та їх еквіваленти 192 866  98 514  92 654        384 034 

Фінансові інструменти, що 
оцінюються за справедливою 
вартістю, зміни якої відносяться до 
прибутку/збитку за період 

        40 000  170 441  210 441 

Частка перестраховиків в резервах 
збитків 508  509  27  239      1 283 

Всього  фінансових та страхових 
активів 285 715  126 606  98 873  658  40 000  170 441  722 293 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ              
Резерв збитків 23 303  23 369  1 228  10 964      58 864 

Поточна кредиторська заборгованість 
за страховою діяльністю 18 090  3 301  3 299  74  455    25 219 

Інші зобов’язання 24            24 

Всього  фінансових та страхових 
зобов’язань 41 417  26 670  4 527  11 038  455    84 107 

Чистий розрив ліквідності 244 298  99 936  94 346  -10 380  39 545  170 441  638 186 

Совокупний розрив ліквідності 244 298  344 234  438 580  428 200  
467 
745  638 186   

 

2015 рік, тис.грн 

Менше 
1 місяця 

 

Від 1 до 
3 

місяців 

 

Від 3 до 
6 

місяців 

 

Від 6 
місяців до 

1 року 

 

більше 
1 року 

 

Ті, що не 
мають 
строку 

погашення 

 

Всього 

АКТИВИ 

             Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, послуги 61 622  13 406  1 352  35      76 415 

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками з нарахованих доходів 3 254            3 254 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 22 633  4 924  497  12      28 066 
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Гроші та їх еквіваленти 162 770  97 942  78 292  114 169  36 001    489 174 

Фінансові інструменти, що 
оцінюються за справедливою 
вартістю, зміни якої відносяться до 
прибутку/збитку за період 

          278 576  278 576 

Частка перестраховиків в резервах 
збитків 331  388  194  308      1 221 

Всього  фінансових та страхових 
активів 250 610  116 660  80 335  114 524  36 001  278 576  876 706 

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ              
Резерв збитків 15 766  18 477  9 242  14 642      58 127 

Поточна кредиторська заборгованість 
за страховою діяльністю 2 603  9 947  3 316  9 615  7 675    33 156 

Інші зобов’язання 216 611            216 611 

Всього  фінансових та страхових 
зобов’язань 234 980  28 424  12 558  24 257  7 675    307 894 

Чистий розрив ліквідності 15 630  88 236  67 777  90 267  28 326  278 576  568 812 

Совокупний розрив ліквідності 15 630  103 866  171 643  261 910  290 236  568 812   

 

29 Управління капіталом  
Структура капіталу Компанії включає власний капітал, що належать акціонерам компанії, що 
включають акціонерний капітал, емісійний дохід, резерв по переоцінці нерухомості, інші резерви й 
накопичені збитки відповідно до звіту про власний капітал.  

Основною метою Компанії відносно управління капіталом є дотримання вимог законодавства 
України  відносно рівня достатності капіталу й вимог регулюючих органів в області страхування, а 
також забезпечення фінансової стабільності Компанії і її здатності продовжити здійснення 
фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності. 

З метою відповідності вимогам законодавства в частині розміщення власних засобів у Компанії існує 
інвестиційна політика, що накладає певні обмеження на структуру інвестиційних активів. Компанія 
проводить постійний моніторинг достатності капіталу для відповідності вимогам до мінімального 
розміру статутного капіталу й нормативному розміру маржі платоспроможності. Дотримання 
вищевказаних нормативів контролюється щокварталу, шляхом підготовки звітів, що містять 
розрахунки нормативів. Регулярний моніторинг рівня достатності капіталу дозволяє Компанії 
прогнозувати дотримання вимог відносно рівня достатності капіталу й завчасно виявляти 
необхідність додаткових капіталовкладень. 
Станом на 31 грудня 2016 року й на 31 грудня 2015 року Компанія відповідала вимогам, 
встановленим регулюючими органами в області страхування відносно маржі платоспроможності, 
розміщення страхових резервів і інших нормативів.       
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30 Операційна оренда 
Операції, по яких Компанія виступає орендарем 

Компанія уклала ряд договорів операційної оренди приміщень. Подібні договори, як правило, 
укладаються  на первісний строк до трьох років з можливістю їх поновлення після закінчення 
терміну дії. Розмір орендних платежів відображає ринкові тенденції. Платежі по операційній оренді 
відносяться на витрати рівномірно протягом строку оренди. 

31 Умовні зобов'язання 

(а) Незавершені судові розгляди 

У процесі здійснення своєї звичайної діяльності Компанія зустрічається з різними видами 
юридичних претензій. Судові розгляди в рамках страхової діяльності враховуються в 
довгострокових забезпеченнях.  

Керівництво вважає, що остаточна величина зобов'язань, що виникають у результаті судових 
розглядів, не буде мати істотного негативного впливу на фінансове становище або подальшу 
діяльність Компанії. 

(б) Умовні податкові зобов'язання 

Компанія здійснює операції в одній  податковій юрисдикції. Податкова система України є відносно 
новою й характеризуються наявністю часто мінливих нормативних документів, які, у багатьох 
випадках, містять неоднозначні, часом суперечливі формулювання, відкриті для різних 
інтерпретацій з боку податкових органів. Найчастіше мінливі норми законодавства допускають різні 
інтерпретації з боку податкових органів, що мають право накладати значні штрафи, нараховувати й 
стягувати пені. 

На думку керівництва, податкові зобов'язання були повністю відображені в даній фінансовій 
звітності, виходячи з інтерпретації керівництвом чинного податкового законодавства України, 
офіційних коментарів нормативних документів і роз’яснень судових органів.  
Однак, беручи до уваги той факт, що інтерпретації податкового законодавства різними 
регулятивними органами можуть відрізнятися від думки керівництва, у випадку застосування 
примусових заходів впливу з боку регулятивних органів їх вплив на фінансове становище Компанії 
може бути істотним.  
Керівництво Компанії вважає, що за станом на 31 грудня 2016 року й 31 грудня 2015 року в 
Компанії не існує потенційних податкових зобов'язань. 
 
32 Операції з  пов'язаними сторонами 
(a) Відносини контролю 

Материнською компанією є компанія IIC Ukraine B.V. (місцезнаходження: Нідерланди, 1081 СN, м. 
Амстердам, вул. Де Кюсерстраат, будинок 93,  номер у торговому реєстрі 61420603), що володіє 
99,999287% статутного капіталу. Кінцевим акціонером, що контролює Компанію, є Вестерлакен 
Віллем Якоб. Довірена особа Мандрикіна Владіслава Вікторівна, якій передано право брати участь у 
голосуванні до письмово погодження Нацкомфінпослуг істотної участі. 

(б) Операції з вищим керівництвом ( Правління) 

Станом на 31 грудня 2016 року до складу Правління Товариства входять: 
-  Ваганова Олена Олександрівна – Т.в.о. Голови Правління;  
- Кривець Наталія Олександрівна – Член Правління, Заступник Голови Правління з фінансів – 
Фінансовий директор; 
- Щербакова Леся Миколаївна - Член Правління,  Заступник Голови Правління з корпоративних та 
особистих видів страхування. 
Протягом 2016 року особовий склад Правління ПрАТ «СК «ПРОВІДНА»  не змінювався. 
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Загальний розмір винагород вищому керівництву, включений до складу адміністративних витрат, 
представлений у такий спосіб. 
 2016 рік  2015 рік 
Винагороди вищому керівництву  1 083  2 346 
Податки й відрахування по заробітній платі 229  506 

Усього винагород 1 312  2 852 
 

Доходи й інші витрати від операцій з вищим керівництвом (Правління), що відображені у звіті про 
фінансові результати за 2016 рік склали: 

 2016 рік 
Премії підписані, валова сума 95 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами (20) 
 
Станом на 31 грудня 2016 року залишки по рахунках по операціях з вищим керівництвом 
(Правління) склали: Дебіторська заборгованість по операціях прямого страхування 16 тис.грн, 
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 19 тис.грн. 
 
 (в) Операції з членами Наглядової ради 

Станом на 31 грудня 2016 року до складу Наглядової ради Товариства  входять: 

- Вестерлакен Віллем Якоб - Голова Наглядової ради; 
- Косогов Юрій Миколайович - член Наглядової ради; 
- Яковчук Руслана Анатоліївна - член Наглядової ради. 

 
Протягом 2016 року особовий склад Наглядової ради ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» не змінювався. 
Члени Наглядової ради Товариства за 2016р. не отримували винагороду.  
 
Інші операції з членами Наглядової ради, що включені до складу адміністративних витрат у звіті 
про фінансові результати, складають 208 тис.грн. Станом на 31 грудня 2016 року залишки по 
рахунках поточної кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці склали 4 тис.грн. 
 
 (г) Операції з іншими пов'язаними сторонами 
Перелік інших пов’язаних осіб у 2016 році: ІІC Ukraine B.V, ВЕСТЕРЛАКЕН ЕДВАЙЗЕР Б.В., 
ВЕСТЕРЛАКЕН ХОЛДІНГ Б.В., ТОВ «РОВАНОН ТРЕЙД», ВЕСТЕРН ВІЛЛЕМ ЯКОБ, 
МАНДРИКІНА ВЛАДИСЛАВА ВІКТОРІВНА. 
 
Доходи й витрати від операцій з іншими пов'язаними сторонами, що відображені у звіті про 
фінансові результати за 2016 і 2015 роки склали: 
 2016 рік  2015 рік 
ТОВ «Рованон Трейд» (Адміністративні та інші операційні витрати) (80)  (80) 
Мандрикіна Владіслава Вікторівна (Премії підписані, валова сума) 2   
Мандрикіна Владіслава Вікторівна (Адміністративні та інші операційні витрати) (156)   

 
Станом на 31 грудня 2016 року залишки по рахунках дебіторської заборгованість по операціях 
прямого страхування та поточної кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці 
склали 2 тис.грн та 3 тис.грн. відповідно. 

33 Фінансові активи й зобов'язання: справедлива вартість і класифікація 
Справедлива вартість фінансових активів і фінансових зобов'язань, які обертаються на активному 
ринку, ґрунтується на котируваннях активних ринків або котируваннях дилерів. Для всіх інших 
фінансових інструментів,  Компанія визначає справедливу вартість із використанням методів 
оцінки. 
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Методи оцінки включають моделі оцінки чистої наведеної до теперішнього моменту вартості й 
дисконтування потоків грошових коштів, порівняння зі схожими інструментами, у відношенні яких 
відомі ринкові котирування, а також інші моделі оцінки. Допущення й дані, що використовуються 
для оцінки, включають безризикові й базові процентні ставки, кредитні спреди та інші премії, 
використовувані для оцінки ставок дисконтування котирування акцій і облігацій, валютні курси, 
фондові індекси, а також очікувані коливання цін і їх зіставлення. Методи оцінки спрямовані на 
визначення справедливої вартості, що відображає вартість фінансового інструмента  станом на 
звітну дату, яка була б визначена незалежними учасниками ринку. 

Ієрархія оцінок справедливої вартості 

Компанія оцінює справедливу вартість фінансових інструментів, відображених у звіті про 
фінансовий стан з використанням наступної ієрархії оцінок справедливої вартості, що враховує 
істотність даних, використовуваних при формуванні зазначених оцінок. 
Рівень 1: Котирування на активному ринку у відношенні ідентичних фінансових інструментів. 
Рівень 2: Методи оцінки, що базуються на ринкових даних, доступних безпосередньо (тобто 
котируваннях) або опосередковано (тобто даних, похідних від котирувань). Дана категорія включає 
інструменти, оцінювані з використанням: ринкових котирувань на активних ринках для схожих 
інструментів, ринкових котирувань для ідентичних або схожих інструментів на ринках, не 
розглянутих у якості активних, або інших методів оцінки, усі використовувані дані яких 
безпосередньо або опосередковано ґрунтуються на загальнодоступних ринкових даних. 
Рівень 3: Методи оцінки, засновані на даних, які не є загальнодоступними на ринку. Дана категорія 
включає інструменти, оцінювані з використанням інформації, не заснованої на загальнодоступних 
ринкових даних, притому, що такі дані, що не є загальнодоступними на ринку, впливають на оцінку 
інструмента. Дана категорія включає інструменти, оцінювані на підставі котирувань для схожих 
інструментів, у відношенні яких потрібно використання істотних коригувань, що не є 
загальнодоступними на ринку, або суджень для відбиття різниці між інструментами. 
В таблиці надалі наведений аналіз фінансових інструментів, відображених за справедливою 
вартістю станом на 31 грудня 2016 року в розрізі рівнів ієрархії справедливої вартості. 
  

 Рівень 1 

 

Рівень 2 

 

Всього 

АКТИВИ      
Акції іменні прості   169 229  169 229 

Інвестиційні сертифікати, іменні   1 212  1 212 

Облігації підприємств, іменні дисконтні 40 000    40 000 

Всього фінансових інструментів, що оцінюються за 
справедливої вартості, зміни якої відображаються в 
складі прибутку чи збитку за період 

40 000  170441  210 441 

В таблиці надалі наведений аналіз фінансових інструментів, відображених за справедливою 
вартістю станом на 31 грудня 2015 року в розрізі рівнів ієрархії справедливої вартості. 

 Рівень 1 

 

Рівень 2 

 

Всього 

АКТИВИ      
Акції іменні прості 73 605  200 344  273 949 

Інвестиційні сертифікати, іменні   4 628  4 628 

Облігації підприємств, іменні дисконтні      

Всього фінансових інструментів, що оцінюються за 
справедливої вартості, зміни якої відображаються в 
складі прибутку чи збитку за період 

73 605  204 972  278 577 
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34 Події після дати балансу 
На дату затвердження фінансової звітності інформація щодо подій, які мають суттєвий вплив на 
фінансові показники, невідома. 
 

 

Т.в.о. Голови Правління                                                               Ваганова О.О. 

 

Головний бухгалтер                                                                Щерба Т.І. 
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