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Зміст приміток до фінансової звітності за 2015 рік 
 

1. Інформація про ТДВ «СК «Гарант-Фармамед». 

2. Основи подання фінансової звітності. 

     2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ.  

     2.2.  МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності. 

     2.3 Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення. 

     2.4. Припущення про безперервність діяльності. 

     2.5 Рішення про затвердження фінансової звітності. 

     2.6. Звітний період фінансової звітності. 

 3. Принципи облікової політики. 

     3.1. Основи оцінки складання фінансової звітності. 

     3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

     3.3. Фінансові активи. 

     3.4. Основні засоби. 

     3.5. Нематеріальні активи. 

     3.6. Оренда. 

     3.7. Фінансові зобов’язання. 

     3.8. Податок на прибуток. 

     3.9. Статутний капітал та емісійний дохід. 

     3.10. Валюта виміру та подання. 

     3.11. Резерви. 

     3.12. Перевірка адекватності страхових зобов’язань. 

     3.13. Інформація за операційними сегментами. 

4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках та виправлення суттєвих помилок. 

5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості. 

     5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю. 

     5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої 

вартості. 

     5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».                

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

6.1. Основні засоби та нематеріальні активи. 

6.2. Фінансові активи  в наявності  для продажу. 

6.3. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

6.4.  Статутний капітал. 

6.5. Тест на адекватність зобов’язань. 

6.6. Потенційні зобов’язання Товариства. 

6.7. Витрати, що відносяться до собівартості страхових послуг. 

6.8. Інші операційні доходи. 

6.9. Адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати. 

6.10. Фінансові доходи і витрати, інші доходи та витрати. 

6.11. Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку). 

6.12. Операційні сегменти. 

6.13. Цілі та політики управління фінансовими ризиками. 

6.14. Управління капіталом. 

 6.15. Операції з пов’язаними сторонами.  

6.16. Події після дати балансу. 
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1. Інформація про компанію. 

Найменування юридичної особи: 
Товариство з додатковою відповідальністю  

«Страхова  компанія «Гарант-Фармамед» (надалі -

Товариство) 

Юридична адреса: 03151 м. Київ вул. Ушинського 40 

Фактична  адреса: 03151 м. Київ вул. Ушинського 40 

Дата державної реєстрації 30.06.2009 року 

Адреса вебсайта www. garant-pharma.com 

Види діяльності згідно з ЄДРПОУ   Інші види страхування, крім страхування життя  

Реєстраційний номер присвоєний 

Нацкомфінпослуг 
11102380 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 36516407 

Банківські реквізити п/р 26505010069582 ПАТ „ВТБ Банк” МФО 321767 

Документи, що підтверджують право 

на здійснення відповідних видів 

страхування:     

Ліцензія № 500394 від 17.11.2009 р. 

Ліцензія № 293783 від 20.06.2014 р. 

Ліцензія № 500395 від 17.11.2009 р. 

Ліцензія № 284063 від 10.09.2013 р. 

Ліцензія № 284064 від 10.09.2013 р. 

Ліцензія № 284065 від 10.09.2013 р. 

За період діяльності пріоритетним видом страхування було страхування добровільне страхування 

відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного 

транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників 

водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)). 

 

2. Основи подання фінансової звітності. 

2.1. Достовірне подання та відповідність МСФЗ. Фінансова звітність Товариства є 

фінансовою звітністю загального призначення, яка сформована з метою достовірно подання 

фінансового стану, фінансових результатів діяльності та грошових потоків Товариства для 

задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних 

рішень.  

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за рік, що закінчився 31 грудня 

2015 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні 

стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2015 

року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 

всім вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2015 року, 

дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 

доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 

законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 

складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

2.2. МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності.В складі МСФЗ, офіційно наведених 

на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено такі стандарти як МСФЗ 9 «Фінансові 

інструменти» та МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання», які відповідно 

набувають чинності 01 січня 2016 року та 01 січня 2018 року.  

За рішенням керівництва Товариства МСФЗ 14 «Відстрочені рахунки тарифного 

регулювання» до дати набуття чинності не застосовується. Дострокове застосування цього 

стандарту не вплинуло би на фінансову звітність Товариства за період, що закінчується 31 грудня 

2015 року, оскільки Товариство не входить в сферу дії цього стандарту. 
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Стосовно МСФЗ 9 Фінансові інструменти, керівництвом Товариства прийнято рішення про 

не застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» до фінансових звітів Товариства за період, що 

закінчується 31 грудня 2015 рок,  оскільки термін чинності стандарту перенесений.  

2.3. Валюта подання звітності та функціональна валюта, ступінь округлення. Ця 

фінансова звітність складена в національній валюті України – гривнях, якщо інше не зазначено в 

окремих звітах та примітках. Одиниця виміру – тисяча гривень. 

2.4. Припущення про безперервність діяльності. Фінансова звітність Товариства 

підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація 

активів і погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не 

включає коригування, які необхідно було б провести в тому випадку, якби Товариство не могло 

продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів 

безперервності діяльності. 

2.5. Рішення про затвердження фінансової звітності. Фінансова звітність Товариства 

затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керівником Товариства 25 лютого 2016. Ні 

учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності 

після її затвердження до випуску. 

2.6. Звітний період фінансової звітності. Звітним періодом, за який формується фінансова 

звітність, вважається календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня 2015 року. 

 

3. Принципи облікової політики. 

3.1. Основи оцінки складання фінансової звітності. Фінансові звіти складені на основі 

принципу безперервної діяльності Товариства, який передбачає реалізацію активів та погашення 

зобов’язань при звичайному веденні господарської діяльності. Складення фінансових звітів 

вимагає від управлінського персоналу здійснення попередніх оцінок та припущень. Через 

невизначеність, властиву здійсненню таких попередніх оцінок, фактичні результати можуть 

базуватися на сумах, що відрізняються від таких попередніх оцінок.   

Суттєві критерії визнання та оцінки  видів активів та зобов’язань, доходів та витрат які 

застосовувались при підготовці цих фінансових звітів наведені в наступних примітках. 

3.2. Грошові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою 

активи, які вільно конвертуються у готівку і які підлягають незначному ризику змін у вартості. 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівку в касі, та залишки на рахунках в банківських 

установах.  

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання 

активами. 

Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

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

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

класифіковані у складі непоточних активів. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію 

банківської установи та відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як 

активу припиняється і їх вартість відображається у складі збитків звітного періоду. 

3.3. Фінансові активи. Фінансові активи – основні терміни, пов’язані з оцінкою. Залежно від 

мети з якою вони були  придбані, фінансові активи класифікуються як такі, що: 

- оцінюються за справедливою вартістю через прибуток та збиток;  

- що утримуються до погашення, та обліковуються за амортизованою вартістю; 

- займи та дебіторська заборгованість; 

- фінансові активи в наявності для продажу, які обліковуються  за справедливою вартістю 

через зміни в капіталі. 

До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю Товариство відносить 

цінні папери, які придбавалися для торгових операцій, яким притаманна швидка ліквідність, та   

по яких є можливість визначення справедливої вартості на підставі біржових торгів. 

До фінансових активів доступних для продажу, Товариство відносить інвестиції які не 

підпадають під вищезазначені категорії. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за 

справедливою вартістю. Результати від зміни справедливої вартості доступного для продажу 

фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у 
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власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від коливань курсу 

іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний 

прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку. 

Якщо існує об'єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для 

продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капіталу і визнається у прибутку чи 

збитку. Неринкові акції, справедливу вартість яких неможливо визначити, обліковуються за 

собівартістю, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є. 

3.4. Основні засоби. Основні засоби оприбутковуються Компанією за первісною вартістю, 

відображаються в Балансі за первісною вартістю з вирахуванням накопиченої амортизації та 

накопичених збитків від зменшення корисності. 

          Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням 

об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), у результаті 

чого збільшуються майбутні економічні вигоди, первісно очікувані від використання цього 

об’єкту. 

           Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта основних засобів у придатному для 

використання стані (капітальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат звітного 

періоду і не впливають на його залишкову вартість. Компанією застосовується прямолінійний 

метод нарахування амортизації на щомісячній основі. 

Строки корисного використання основних видів основних засобів встановлені наступні: 

Види об'єктів 
Строк корисного 

використання (років) 

Будинки та споруди 30 

Комп'ютери та обладнання  до них, принтери, банкомати, телефони 5 

Кондиціонери, холодильне обладнання, аудіо та відеотехніка, 

меблі, сейфи  5 

Інші 5 

Капітальні вкладення в орендовані приміщення використовуються протягом строку оренди 

приміщень. 

        3.5. Нематеріальні активи. Нематеріальні активи оприбутковуються за первісною вартістю, 

яка складається з ціни придбання та інших витрат, пов’язаних із приведенням їх у стан придатний 

для використання, та відображаються в фінансової звітності за первісною вартістю за вирахування 

накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація 

нематеріальних активів проводиться за прямолінійним методом. 

Товариством  встановлені наступні строки корисного використання нематеріальних активів: 

Найменування групи 
Строк корисного 

використання (років) 

Права на використання програм для комп'ютерної техніки, на 

різні бази даних, інше програмне забезпечення. 

5 

Інші нематеріальні активи 5 

Ліцензії на впровадження страхової діяльності безстроково 

Ліцензії на впровадження страхової діяльності  є активами з невизначеним строком 

використання, тому їх облік здійснюється без нарахування амортизації.  

3.6. Оренда.  Договори оренди класифіковані як оперативна оренда. Орендні платежі 

визнаються витратами на прямолінійній основі. 

3.7. Фінансові зобов’язання. Фінансові зобов’язання визнаються коли Товариство стає 

стороною контрактних умов, що стосуються фінансових зобов’язань. Процентні витрати, що 

пов’язані з фінансовими зобов’язаннями відображаються в складі процентних витрат. 

3.8. Податок на прибуток. Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності 

відповідно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кінця звітного періоду. 

Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та відстрочений податок та 

визнаються у складі прибутків або збитків за рік, за винятком випадків, коли вони визнаються у 

складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу, оскільки вони  

пов’язані з угодами, які також визнаються, у тому самому чи іншому періоді, у складі іншого 

сукупного доходу або безпосередньо у складі власного капіталу.  
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Відстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових 

зобов’язань для перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між 

податковими базами активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю для цілей фінансової 

звітності. Залишки відстрочених податкових активів та зобов’язань оцінюються за податковими 

ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкінці звітного періоду, які повинні 

застосуватися до періоду, коли будуть перекласифіковані тимчасові різниці або коли будуть 

використані перенесені податкові збитки. Відстрочений податковий актив для тимчасових різниць, 

що підлягають вирахуванню, та перенесених податкових збитків обліковується лише у разі, якщо є 

вірогідність того, що буде доступним майбутній оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути 

реалізовані вирахування.  

Ставка податку на прибуток в 2015 році становила 18%, від страхової діяльності – 3%. 

3.9. Статутний капітал та емісійний дохід.  Статутний капітал поділений на частки, 

визначені установчими документами розмірів. Учасники  відповідають за його борги своїми 

внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум – додатково, належним їм майном в 

однаковому для всіх учасників кратному до внеску кожного учасника розмірі. 

3.10. Валюта виміру та подання. Функціональною валютою є валюта основного 

економічного середовища - національна валюта України – гривня (надалі – «грн» або «UAH»). Всі 

суми в звітності наведено в тисячах гривень. 

3.11. Резерви. Товариство формує і веде облік таких технічних резервів за видами 

страхування: 

а) Резерв незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 

страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, 

які не минули на звітну дату. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату 

обчислюється  за всіма видами страхування методом ¼.  

б) Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків 

у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за 

попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді. 

  Аналітичний облік резервів здійснюється за  видами страхування. 

3.12. Перевірка адекватності страхових зобов’язань. Страхова компанія перевіряє на 

кінець кожного звітного періоду, чи є її визнані страхові зобов’язання адекватними.  

 Під перевіркою адекватності зобов’язань необхідно розуміти оцінку необхідності 

збільшення балансової вартості страхового зобов’язання  на основі аналізу майбутніх грошових 

потоків. Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість її страхових зобов’язань за вирахуванням 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є 

неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу 

необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 

Страхова компанія  виключає страхове зобов’язання із звітності  тільки, коли воно погашене, 

тобто коли вказані в договорі зобов’язання виконано, або анульовано, або  термін його дії 

закінчився.  

3.13. Інформація за операційними сегментами. Компонент Товариства розглядається як 

операційний сегмент лише, якщо по цьому компоненту є окрема фінансова інформація, яка 

дозволяє керівництву приймати рішення відносно розподілу ресурсів.  З огляду на це,  обліковими 

сегментами  Товариства є види страхових продуктів. Доходи та певні витрати сегментів регулярно 

аналізуються  керівництвом та відповідна інформація надається регуляторному органу. В той же  

час, слід зазначити, що  інформація про активи та зобов’язання в розрізі сегментів Товариством не 

розраховується, та не надається керівному органу, який відповідає за прийняття рішень. Зважаючи 

на відсутність такої інформації та неефективність її отримання, інформація про активи та 

зобов’язання сегментів в звітності не наводиться.  

 

4. Ефект змін в обліковій політиці, облікових оцінках  

та виправлення суттєвих помилок. 

В звітності за 2015 р. виправлення помилок не здійснювалось. Облікова політика протягом 

року не змінювалася.  
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5. Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості 

5.1. Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 

справедливою вартістю. Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої 

вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у звіті 

про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду. 

Класи активів 

та зобов’язань, 

оцінених за 

справедливою 

вартістю 

Методики оцінювання 

Метод 

оцінки 

(ринковий, 

дохідний, 

витратний) 

Вихідні дані 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка грошових 

коштів та їх еквівалентів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює їх 

номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 

депозитів до 

запитання) 

Первісна оцінка депозиту здійснюється за 

його справедливою вартістю, яка 

зазвичай дорівнює його номінальній 

вартості. Подальша оцінка депозитів у 

національній валюті здійснюється за 

справедливою вартістю очікуваних 

грошових потоків 

Дохідний 

(дисконту-

вання 

грошових 

потоків) 

Ставки за депозитами, 

ефективні ставки за 

депозитними договорами 

Боргові цінні 

папери 

Первісна оцінка боргових цінних паперів 

як фінансових активів здійснюється за 

справедливою вартістю, яка зазвичай 

дорівнює ціні операції, в ході якої був 

отриманий актив. Подальша оцінка 

боргових цінних паперів здійснюється за 

справедливою вартістю. 

Ринковий, 

дохідний  

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату 

оцінки, котирування 

аналогічних боргових цінних 

паперів, дисконтовані потоки 

грошових коштів 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за їх справедливою 

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні 

операції, в ході якої був отриманий актив. 

Подальша оцінка інструментів капіталу 

здійснюється за справедливою вартістю 

на дату оцінки. 

Ринковий, 

дохідний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на дату 

оцінки, за відсутності визначеного 

біржового курсу на дату оцінки, 

використовується остання 

балансова вартість, ціни закриття 

біржового торгового дня, 

інформація з позабіржового 

ринку. 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка дебіторської 

заборгованості здійснюється за 

справедливою вартістю, яка дорівнює 

вартості погашення, тобто сумі 

очікуваних контрактних грошових 

потоків на дату оцінки. 

Дохідний 

Контрактні умови, ймовірність 

погашення, очікувані вхідні 

грошові потоки 

Поточні 

зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка поточних 

зобов’язань здійснюється за вартістю 

погашення 

Витратний 

Контрактні умови, ймовірність 

погашення, очікувані вихідні 

грошові потоки 

5.2. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості. 

Класи активів та 

зобов’язань, оцінених 

за справедливою 

вартістю 

1 рівень 

(ті, що мають 

котирування, та 

спостережувані) 

2 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань, але 

спостережувані) 

3 рівень 

(ті, що не мають 

котирувань і не є 

спостережу-

ваними) 

Усього 

2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Дата оцінки 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 31.12.15 31.12.14 

Інвестиції доступні для 

продажу 
- - - - 15205 16404 15205 16404 
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5.3. Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

 

Балансова 

вартість 

Справедлива 

вартість 

2015 2014 2015 2014 

Фінансові активи 18983 19352 18983 19352 

Інвестиції доступні для продажу 15205 16404 15205 16404 

Інша поточна дебіторська заборгованість - 3 - 3 

Грошові кошти та їх еквіваленти 3778 2945 3778 2945 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої 

вартості є достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 

інформація щодо застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів 

фінансової звітності. Додаткову інформацію щодо змін справедливої вартості фінансових активів 

в зв’язку з врахуванням ризиків наведено у прим. 6.2. 

 

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

6.1. Основні засоби та нематеріальні активи 
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1 Балансова вартість на 1 січня 2014 року:   17  2 5   72 96 

2 Балансова вартість на 1 січня 2015 року: 5112 10  2 4   83 5211 

2.1 Первісна (переоцінена) вартість 5112 34  2 6   92 5246 

2.2 Знос на 1 січня 2015 року  24   2   9 35 

3 Надходження          

4 
Поліпшення основних засобів та 

вдосконалення нематеріальних активів 
         

5 Передавання          

5.1 Вибуття          

6 Амортизаційні відрахування  6   1    7 

7 

Відображення величини втрат від 

зменшення корисності, визначених у 

фінансових результатах 

         

8 Переоцінка 8839        8839 

8.1 Переоцінка первісної вартості 8839        8839 

8.2 Переоцінка зносу          

9 Інше          

10 
Балансова вартість на 31 грудня 2015 

року: 
13951 4  1 4   83 14043 

10.1 Первісна (переоцінена) вартість 13951 34  2 6   92 14085 

10.2 Знос на 31 грудня 2015 року  30  1 2   9 42 

Основні засоби та нематеріальні активи, наведені в Таблиці 6.1, належать Товариству на 

праві власності, у заставу не надані, не є такими, що тимчасово не використовуються в зв’язку із 
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консервацією або реконструкцією або вилученням з експлуатації для продажу. Товариство не 

обмежене у володінні, користуванні та розпорядженні власними основними засобами. 

Приміщення були переоцінені до ринкової вартості за станом на 31 грудня 2015 року. 

Переоцінка здійснювалась на підставі даних звітів з незалежної оцінки нерухомого майна, 

складених професійними незалежними оцінювачами (оцінщик ПП «Європроспект», сертифікат 

Фонду державного майна України № 561/15 суб’єкта оціночної діяльності від 06.07.2015 року). 

Вартість переоцінки врахована в складі капіталу в дооцінках. 

6.2. Фінансові активи  в наявності  для продажу. 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2015 рік 

1 Акції підприємств з нефіксованим прибутком:  16404 15205 

1.1 За собівартістю   16404 15205 

1.2 Результат  знецінення акцій    

1.3. В тому числі обліковується в складі довгострокових інвестицій 16404 15205 

2 Інші корпоративні права, та інші цінні папери   

2.1 За собівартістю    

2.2 Результат  знецінення інших активів   

2.3. В тому числі обліковується в складі довгострокових інвестицій   

3 Усього балансова вартість фінансових активів для продажу  16404 15205 

3.1. В тому числі обліковується в складі довгострокових інвестицій 16404 15205 

Зміни в складі фінансових активів в наявності для продажу.                        

Рядок Найменування статті 2014 рік 2015 рік 

1 Балансова вартість на 1 січня  20204 16404 

2 Результат  зміни  вартості фінансових активів  -3800 -1248 

3 Нараховані процентні доходи    

4 Проценти отримані    

5 Придбання цінних паперів   11168 

6 Реалізація цінних паперів на продаж   11119 

7 
Фінансовий результат (прибуток/збиток) від реалізації фінансових 

активів для продажу  - 49 

8 Балансова вартість за станом на кінець дня 31 грудня  16404 15205 

      В портфелі для продажу, згідно із термінологію МСБО 39, обліковуються інвестиції, що не 

можуть бути класифіковані в інші портфелі. 

Товариство володіє цінними паперами українських емітентів, які в умовах ринкової економіки 

здійснюють свою фінансово-господарську діяльність знаходячись під постійним впливом 

несприятливих внутрішніх та зовнішніх чинників, що можуть призвести до фінансової кризи та 

банкрутства.  

       Справедлива вартість цінних паперів емітентів, обіг яких зупинено, в тому числі емітентів, які 

включено до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається з урахуванням 

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

майбутніх економічних вигід. 

Акції ПАТ «БК «ЄАУ» (код ЄДРПОУ 33151902), обіг яких зупинено (рішення НКЦПФР від 

16.02.2014 №1680) та заблоковано на рахунку в цінних паперах у НДУ та  річну фінансову 

звітність яких отримати неможливо, відображені у звітності станом на 31.12.2015 року за 

нульовою вартістю. 

 6.3. Грошові кошти та їх еквіваленти. 

Рядок Найменування статті 2015 рік 2014 рік 

1 Готівкові кошти в касі Товариства  28 25 

1.1 Комерційні банки із рейтингом «інвестиційний»  3750 2920 

1.2 З рейтингом нижче інвестиційного - - 

 Усього еквівалентів грошових коштів   3778 2945 

         Активи, що класифіковані  як  грошові кошти та їх еквіваленти, не мають обмежень у 

використанні, та зберігаються в касі та банківських установах України. 
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6.4 Статутний капітал. Станом на 31.12.2015 р. статутний капітал Товариства, 

сформований в розмірі 20 000,0 тис. грн. повністю за рахунок грошових коштів. Статутний капітал 

сформований у відповідності до вимог Законів України „Про господарські товариства”, „Про 

страхування”. Величина  статутного капіталу, відображена в Балансі і відповідає розміру 

статутного капіталу, зазначеному у Статуті. 

6.5.  Тест на адекватність зобов’язань. Відповідно до вимог МСФЗ, оцінці адекватності 

страхових зобов’язань підлягали резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених 

збитків. Результат тесту адекватності  сформованих резервів  незароблених премій,  виконаний 

актуарієм Кудрою Денисом Юрійовичем (свідоцтво про право займатися актуарними 

розрахунками та посвідчувати їх, реєстраційний номер 01-010 від 25.07.2013 року)  засвідчує, що 

сформовані  резерви цілком достатні  для покриття збитків за договорами, що діють на 31.12.2015 

року. 

6.6. Потенційні зобов’язання Товариства. 

а) Розгляд справ у суді. Станом на кінець звітного періоду Товариство не має відкритих 

судових проваджень. На підставі інформації, якою володіє Товариство, керівництво вважає, що 

відсутня необхідність в формуванні резервів у фінансовій звітності. 

б) Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань. Податкові періоди 

залишаються відкритими для перевірки контролюючими органами щодо нарахованих податків 

протягом трьох років з дати узгодження податкового зобов’язання (граничного терміну для 

подання податкової декларації або подання уточнюючої декларації). За певних обставин перевірки 

можуть здійснюватись і щодо більших періодів, 

Станом на 31 грудня 2015 року не існує інших непередбачених зобов’язань, що пов’язані з 

виникненням податкових зобов’язань. Товариство своєчасно складає і подає податкову звітність та 

сплачує відповідні податки та збори до бюджету та позабюджетних фондів. 

в) Зобов'язання за капітальними інвестиціями. Станом на звітну дату, Товариство є 

стороною договорів на участь у будівництві об’єктів нерухомості. Договірна вартість лотів 

облігацій, що дає право на отримання у власність об’єктів нерухомості складає 1963 тис. грн. 

ґ) Дотримання особливих вимог. Договори, укладені Товариством, не містять особливих 

вимог щодо дотримання певних умов.  

         6.7.  Витрати, що відносяться до собівартості страхових послуг.                       

Рядок Найменування статті 2014 рік 2015 рік 

1 Страхові виплати та страхові відшкодування (5) (80) 

2 Виплати викупних сум (-) (-) 

3 
Витрати, пов’язані з врегулюванням страхових 

випадків (ліквідаційні витрати) (-) (-) 

4 
Інші витрати, що належать до собівартості 

реалізованих страхових послуг (-) (-) 

5 Усього собівартість страхових послуг:  (5) (80) 

       6.8.  Інші операційні доходи. 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2015 рік 

1 
Дохід від надання послуг для інших страховиків та інших 

послуг (виконання робіт) 2 3 

2 
Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані   

перестраховиками - - 

3 
Частки викупних сум, що компенсуються  

перестраховиками - - 

4 
Суми, що повертаються із централізованих страхових 

резервних фондів - - 

5 
Суми, від реалізації права вимоги до особи, відповідальної 

за заподіяні збитки - - 

6 Інші операційні доходи 3992 2745 

7 Усього інших операційних доходів  3994 2748 
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До статті інші операційні доходи включено дохід від операційної курсової різниці, результат 

зміни резерву збитків. 

    6.9.  Адміністративні, витрати на збут та інші операційні витрати. 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2015 рік 

  Адміністративні витрати: (929) (1006) 

1 Витрати на утримання персоналу  (785) (815) 

2 Амортизація основних засобів  (9) (7) 

3 Інші адміністративні  витрати (135) (184) 

4 Витрати на збут: (372) (462) 

5 Витрати на утримання персоналу  (-) (-) 

6 Амортизація основних засобів  (-) (-) 

7 
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів 

страхування (агентська,  брокерська, комісійна винагорода) (115) (92) 

8 

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів 

перестрахування (агентська,  брокерська, комісійна 

винагорода) (-) (-) 

9 Витрати на маркетинг та рекламу  (-) (-) 

10 Інші витрати на збут послуг (257) (370) 

11 Інші операційні витрати (2616) (1461) 

12 
Усього адміністративних, збутових та інших операційних 

витрат  (3917) (2929) 

       До витрат на утримання персоналу включено витрати на: 

- виплату заробітної плати  управлінському персоналу в сумі  462 тис. грн. 

- нарахування єдиного соціального внеску в сумі 170 тис. грн. Розміри нарахування та сплати 

єдиного соціального внеску встановлюються чинним законодавством України.  

До статті інші адміністративні витрати зокрема включено: витрати на оренду; інформаційно-

консультаційні та банківські послуги. 

До статті інші операційні витрати зокрема включено витрати від операційної курсової 

різниці, результат зміни резерву збитків. 

 6.10.  Фінансові доходи і витрати, інші доходи та витрати. 

Рядок Найменування статті 2014 рік 2015 рік 

2 Доходи від депозитів 142 195 

3 Інші фінансові доходи  - -  

4 Інші доходи - 11119 

5 Усього фінансових та інших доходів 142 11314 

6 Проценти за користування кредитами  (-) (-) 

7 Інші фінансові витрати (-) (-) 

8 Інші витрати  (3841) (12378) 

9 Усього фінансових витрат та інших витрат  (3841) (12378) 

До статті інші доходи за 2015 рік включено дохід від продажу цінних паперів 

До статті інші  витрати за 2015 рік включено витрати від знецінення акцій (1248 тис. грн), 

обіг яких зупинено. У разі відновлення обігу таких акцій їх оціночна вартість буде збільшена до 

балансової вартості. Також, до цієї статті включена собівартість реалізованих цінних паперів 

(11119 тис. грн) та інші витрати (11 тис.грн.). 

6.11.  Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку.)  

Рядок Найменування статті 2014 рік 2015 рік 

1 Прибуток (збиток)  до оподаткування -1673 637 

2 Поточний податок на прибуток  (411) (193) 

3 зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів - - 

4 збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань - - 

5  Усього витрати на податок  на прибуток (411) (193) 

6 Прибуток (збиток) поточного року -2084 444 
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6.12. Операційні сегменти. За кількісною ознакою операційними сегментами є географічні 

сегменти, а також сегменти по видам страхових продуктів. Більш докладну інформацію про 

доходи та витрати в розрізі сегментів  розкрито в Розділі 3 "Показники діяльності з видів 

добровільного страхування, інших, ніж страхування життя",  які, в складі страхової звітності 

надаються в Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг.   

6.13. Цілі та політики управління фінансовими ризиками.  Керівництво Товариства 

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

ринковому середовищі може суттєво змінитись внаслідок впливу суб’єктивних чинників та 

об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити 

неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. 

Ринковий ризик включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління 

ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин виникнення ризику, 

кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 

інструментарію щодо його пом’якшення. 

           Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не 

зможе виконати зобов’язання і це буде причиною виникнення фінансового збитку іншої сторони.              

Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки 

в банках, облігації та дебіторська заборгованість. 

         Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка 

кредитоспроможності контрагентів, для чого використовуються кредитні рейтинги та будь-яка 

інша доступна інформація щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство 

використовує наступні методи управління кредитними ризиками: 

• ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів; 

•ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою); 

•ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною 

рейтинговою шкалою; 

•ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та 

неповернення депозитів протягом останніх п’яти років. 

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

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює 

три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий ризик 

виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та 

валютних курсів. Товариство наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, 

облігації та інші фінансові інструменти. 

Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають 

внаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені вони 

чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи 

чинниками, що впливають на всі подібні фінансові інструменти, з якими здійснюються операції на 

ринку. 

         Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення 

цінового ризику Товариство використовує диверсифікацію активів та дотримання лімітів на 

вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком. 

          За інвестиційними активами, оціненими за 3-м рівнем ієрархії (примітка 6.2), аналіз 

чутливості до іншого цінового ризику Товариство не здійснювало відповідно до п. 27 МСФЗ 7 

«Фінансові інструменти: розкриття інформації». 

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

від фінансового інструмента коливатимуться внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. 

Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це 

впливатиме як на доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів. 

Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у 

високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової системи України, керівництво 

Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній 

валюті з фіксованою відсотковою ставкою. 
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Активи, які наражаються на відсоткові ризики: 

Тип активу 31 грудня 2015 31 грудня 2014 

Банківські депозити 2949 2204 

Всього 2949 2204 

Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну 

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

оприлюдненою інформацією НБУ. 

Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 

процентних пункти. Проведений аналіз чутливості заснований на припущенні, що всі інші 

параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни 

відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства. 

Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою 

відсотковою ставкою розрахована як різниця між дисконтованими грошовими потоками за 

діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за 

кожним фінансовим інструментом. 

Відсоткові ризики: 

Тип активу Вартість 
Середньозважена 

ставка 

Потенційний вплив на чисті 

активи Товариства в разі 

зміни відсоткової ставки 

На 31.12.2015 р. 

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

Банківські депозити 2249 17% -90 +90 

Разом  2249  -90 +90 

На 31.12.2014 р. 

Можливі коливання ринкових ставок                             + 4,9% пункти            - 4,9% пункти 

Банківські депозити 2204 18% -108 +108 

Разом  2204  -108 +108 

Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, 

пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що погашаються шляхом поставки грошових коштів 

або іншого фінансового активу.  

Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. 

Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими 

фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.  

Контроль за ліквідністю здійснюється також за допомогою виконання нормативних вимог 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сфері ринків фінансових послуг. 

6.14. Управління капіталом. Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення 

наступних цілей: 

 зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі 

забезпечувало дохід для учасників Товариства та мало можливість здійснювати виплати іншим 

зацікавленим сторонам; 

 забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на 

послуги Товариства, що відповідають рівню ризику. 

Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому 

керівництво аналізує вартість капіталу та притаманні його складовим ризики та, за необхідності,  

здійснює регулювання капіталу.  

Станом на 31.12.2015 р. розмір власного капіталу Товариства дорівнює 33740 тис.грн., що 

відповідає нормативним вимогам для ризикових страхових компаній. 

 6.15. Операції з пов’язаними сторонами. Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, 

якщо вони перебувають під загальним контролем, або одна зі сторін має можливість 

контролювати іншу або може справити значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових 

та операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага 

приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.  Фонд оплати праці пов’язаних 

сторін за 2015 рік склав -  240 тис.грн.   
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 6.16. Події після дати балансу. Після дати балансу та до моменту затвердження фінансової 

звітності не відбувалось подій, які б могли мати суттєвий вплив на  господарську діяльність 

Товариства.  

 

 

Генеральний директор                                                                                        А.В. Степаненко 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                                                            О.О. Фіртич  

 


