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Примітки до фінансової звітності  
за рік, що закінчився 31.12.2019 року 

(період з 01 січня по 31 грудня 2019 року) 

                             ПрАТ “Велта» 
 

Опис підприємства та його діяльності: 

Повна назва товариства:   Приватне акціонерне товариство "Велта" 
Скорочена назва товариства:   ПрАТ «Велта» 
Код  ЄДРПОУ: 21559409 
Організаційно-правова форма  

товариства: 
Акціонерне товариство 

 
Дата проведення державної реєстрації 

(створення): 
                               01.12.1993 року 

 
Номер запису про включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДР: 

                           №1 070 120 0000 000409 

Дата проведення останньої реєстраційної дії 

(нова редакція статуту): 
05.04.2017 року 

Місцезнаходження: 01015, м. Київ, вул..Московська 46/2 
Телефони, факси:                            (044)254-40-05, (044)254-48-50 

Офіційна сторінка в Інтернеті:                                www.velta.kiev.ua 

Електронна пошта (EMail)                               office@velta.kiev.ua 

Реєстраційний номер в Державному реєстрі 

фінансових установ 
                                        11100493 

Види діяльності  за КВЕД :     65.12 Інші види страхування, крім страхування життя 

Дотримання фінансовою установою статті 10 

Закону про фінансові послуги щодо прийняття 
рішень у разі конфлікту інтересів. 

 

ПрАТ «Велта» дотримується статті 10 Закону про 

фінансові послуги щодо прийняття рішень у разі 

конфлікту інтересів. 

 
Чисельність працівників:                                                27 
Кількість акціонерів станом на 31.12.2019р.                                           3 

Наявність відокремлених підрозділів Не має 
Відповідність приміщень, у яких здійснюється 

фінансовою установою обслуговування клієнтів 

(споживачів) 

Офісне приміщення  розташоване за адресою: м.Київ, вул. 

Московська 46/2, є доступним для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення відповідно до 
державних будівельних норм та стандартів 

                Протягом звітного періоду Товариство здійснювало фінансово-господарську діяльність виключно 

в межах законодавства України. 
  ПрАТ «Велта» є страховою компанією, яка має право проведення страхової і перестрахувальної 

діяльності відповідно до отриманих ліцензій. 
  ПрАТ «Велта» має ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України на 

здійснення 12 видів добровільного та 6 видів обов‘язкового страхування, які є безстрокові, країна чинності 

– Україна. 

    Звітний період фінансової звітності 

  Звітним періодом, за який сформована фінансова звітність Товариства, є період з 01.01.2019 року 

по 31.12.2019 року. 
Згідно МСФО 27 «Консолідована та окрема фінансова звітність» підприємство не має дочірніх 

підприємств (філій, представництв та інш.) та не складає консолідовану звітність. 

Помилки у фінансових звітах не допускались, зміни у фінансові звіти, що пов’язані з 

виправленням помилок, не вносились. 
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  Рішення про затвердження фінансової звітності 

Фінансова звітність ПрАТ «Велта» за рік, який закінчився 31 грудня в 2019р., затверджена до 
випуску (з метою оприлюднення)  Наглядовою радою Товариства  11 лютого 2020 року.  

  Ні учасники Товариства, ні інші особи не вносили зміни до цієї фінансової звітності після її 

затвердження до випуску. 

             Умови здійснення діяльності 
Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те, який вплив надають 

умови ведення бізнесу в Україні на діяльність і фінансове становище Компанії. Майбутній економічний 

розвиток України залежить від зовнішніх факторів і заходів внутрішнього характеру, що вживаються урядом 
для підтримки зростання та внесення змін до податкової, юридичної та нормативної бази. Керівництво 

вважає, що ним вживаються всі необхідні заходи для підтримки стійкості і розвитку бізнесу Компанії в 

сучасних умовах, що склалися в бізнесі та економіці.  
                Товариство  здійснює свою діяльність в Україні. Таким чином, на бізнес Компанії впливають 
економіка і фінансові ринки України, яким притаманні властивості ринку, який на даний час розвивається. 

Україна продовжує проведення економічних реформ і розвиток свого правового, податкового поля та 

законодавчої бази відповідно до потреб ринкової економіки, проте вони пов'язані з ризиком неоднозначності 

тлумачення їх вимог, які до того ж схильні до частих змін, що укупі з іншими юридичними та фіскальними 
перешкодами створює додаткові проблеми для підприємств, що ведуть бізнес в Україні. Майбутня 

стабільність української економіки багато в чому залежить від цих реформ і досягнень, а також від 

ефективності економічних, фінансових і грошових заходів, що вживаються урядом. Українська економіка 
слабо захищена від спадів на ринку і зниження темпів економічного розвитку в інших частинах світу 

            Заява про відповідальність Керівництва Компанії: 

Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності ПрАТ «Велта». Фінансова 

звітність достовірно відображає фінансове положення Компанії на 31 грудня 2019 року, результати її 

господарської діяльності і потоки грошових коштів за 2017 рік відповідно до Міжнародних стандартів 
фінансової звітності (МСФЗ).  

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва формування певних суджень, оцінок та 
припущень, які впливають на застосування принципів облікової політики, а також на суми активів та    
зобов’язань, доходів та витрат, відображені у звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від цих 
оцінок. 

Керівництво підтверджує, що відповідна облікова політика була послідовно застосована. В ході 
підготовки фінансової звітності Компанії були зроблені справедливі думки і оцінки. Керівництво також 

підтверджує, що фінансова звітність Компанії була підготовлена на основі принципу безперервності 

діяльності, наступності,повноти відображення, обачності,суттєвості.  
Керівництво Компанії несе відповідальність за ведення бухгалтерського обліку належним чином, за 

вживання розумних заходів для захисту активів Компанії, а також за запобігання і виявлення шахрайства і 

інших порушень. Воно також несе відповідальність за діяльність Компанії відповідно до законодавства 

України. 
  На дату підписання фінансової звітності склад Керівництва Товариства не змінювався. 

1. ПРИНЦИП ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  

Концептуальною основою фінансової звітності: 
Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 

звітності.  

Концептуальною основою фінансової звітності Приватного акціонерного товариства “Велта” за рік, що 
закінчився 31 грудня 2019 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 

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

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2019 року, що 

офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 
Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2019 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 вимогам актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
складання фінансової звітності в Україні, які не протирічать МСФЗ. 

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі принципу безперервності діяльності, який 

передбачає здатність Компанії реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов’язання в процесі 

здійснення звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 
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провести в тому випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-

господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. 

Принципи ведення бухгалтерського обліку:  

Бухгалтерській облік ведеться у відповідності до законодавства України. Фінансова звітність, яка 

представлена, складена на основі бухгалтерських записів, які зроблені відповідно до Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку (ПСБО)  та Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, що була відповідним 

чином скоригована з метою приведення її у відповідність до МСФЗ. Коригування (трансформація) 

фінансової звітності включали рекласифікацію окремих активів та зобов’язань, доходів та витрат по 
окремим статтям звіту про фінансовий стан та звіту про сукупний капітал для приведення їх у відповідність 

з економічною суттю операцій. 

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
підприємства згідно Наказу №15-з  від 04.12.2019 року на виконання вимог ст. 10 Закону України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 p. № 996-XIV станом на 31 грудня 

2019 року проведена інвентаризація активів і зобов'язань, під час якої перевірено і документально 

підтверджено їх наявність, стан і оцінка. В результаті інвентаризації в Товаристві лишку або нестачі 
активів не виявлено; матеріальних активів, які частково втратили свою первісну якість та споживчу 

властивість, застарілих, а також матеріальних та нематеріальних активів, що не використовуються, 

невикористаних сум забезпечення - не виявлено; зобов'язань, які не відповідають критеріям визнання не 
виявлено. 

            Принципи складання 

     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.  

Фінансова звітність Компанії була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності ("МСФЗ"). Перехід на міжнародні стандарти для складення фінансової звітності Товариство, 

згідно з обліковою політикою підприємства, здійснило з 01 січня 2012 року.  
Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою і валютою подання 

фінансової звітності є гривня, округлена до тисяч. 

      Для підготовки повного комплекту річної фінансової звітності за 2019 рік, яка включає: Звіт про 

фінансовий стан (Баланс,Форма №1), Звіт про сукупні прибутки та збитки (Звіт про фінансові результати, 
Форма №2), Звіт про рух грошових коштів (Форма №3), Звіт про зміни капіталі (Звіт про власний 

капітал,Форма №4),  примітки до фінансової звітності за 2019 рік,  було використано концептуальну основу 

наступних документів в редакції чинній на 01 січня 2019 року та офіційно оприлюдненні на веб-сайті 
Міністерства фінансів України: 

 Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). 

 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). 

 Тлумачення, розроблені Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності (КТМФЗ, 

ПКТ). 

 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 

 Інші національні законодавчі та нормативні акти щодо організації і ведення бухгалтерського 

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

 Методичний підрозділ облікової політики за МСФЗ (IFRS)/MCBO (IAS) наступний: 

N п/п 
Найменування методичного підрозділу 

облікової політики 
МСФЗ (IFRS)/MCBO (IAS) 

1 Основа подання інформації 

1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності» (МСФЗ) 2 

Істотні оцінки, думки та припущення 

(Поріг суттєвості до 5% від чистого прибутку, 

року, що 

передує звітному з поправочним 

коефіцієнтом на можливе спотворення 0,75) 

3 Основні засоби 16 «Основні засоби» (МСБО) 

4 Нематеріальні активи 38 «Нематеріальні активи» (МСБО) 

5 Запаси 2 «Запаси» (МСБО) 
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6 Знецінення активів 36 «Зменшення корисності активів» (МСБО) 

7 Іноземна валюта 21 «Вплив змін валютних курсів» (МСБО) 

8 Інвестиції та інші фінансові активи  9 « Фінансові інструменти» (МСФЗ) 

9 Фінансові інструменти 
32 «Фінансові інструменти: подання» (МСБО),   
9 « Фінансові інструменти» (МСФЗ) ( з 01.01.2018 року) 

10 Затрати за кредитами та позиками 23 «Витрати за позики» (МСБО) 

11 Пенсійні зобов'язання та інші виплати персоналу 
1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової 
звітності» (МСФЗ) 
19 «Виплати працівникам» (МСБО) 

12 Оренда 16 «Оренда» (МСФЗ) 

13 Доходи і витрати 
15 «Дохід від договорів з клієнтами» ( з 
01.01.2018року)(МСФЗ) 

14 Податок на прибуток 12 «Податки на прибуток» (МСБО) 

15 Страхування 4 «Страхові контракти» (МСФЗ) 

МСФЗ, які прийняті, але ще не набули чинності. 

МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування».  
18 травня 2017 року Рада МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт, який присвячений обліку 

договорів страхування, — МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». Початок обов’язкового застосування в 

фінансової звітності з 01 січня 2021 року або після цієї дати. Дострокове застосування цього стандарту 
дозволено. Новий стандарт забезпечить рівні умови страховиків, які звітують за МСФЗ, що надасть 

можливість користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків.  

МСФЗ 17 приходить на заміну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 році як тимчасовий стандарт. 

Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компаніям вести облік договорів страхування з 
використанням національних стандартів бухгалтерського обліку, внаслідок чого отримано безліч різних 

підходів щодо обліку договорів страхування. Як результат, інвесторам стало важко порівнювати та 

зіставляти фінансові показники компаній між собою. Новий стандарт приймається для того, аби уникнути 
проблеми "порівняння", що створена МСФЗ 4. МСФЗ 17 визначає, що всі договори страхування 

враховуватимуться в узгодженому порядку, а це буде корисним як інвесторам, так і страховим компаніям. 

Страхові зобов'язання враховуватимуться з використанням поточної (currentvalues), а не первісної вартості 
(historicalcost), як було раніше. Інформація регулярно оновлюватиметься, надаючи більш корисну 

інформацію для користувачів фінансової звітності. 

Цей  МСФЗ не розміщено на сайті Міністерства фінансів України. При складання звітності за 2019 

Товариство  застосовувало МСФЗ 4 «Страхові контракти». 

2. ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ 

Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані 

суб'єктом господарювання при складанні та поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові 
політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка міститиме доречну 

та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не 

слід застосовувати, якщо вплив їх застосування є несуттєвим. 
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких 

інші політики можуть бути доречними. 

Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до 
вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, 

зокрема МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 15 «Дохід від договорів з клієнтами». 

Облікова політика звітного 2019 року відповідна до облікової політики, що застосовувалась в 
попередньому звітному році. 

Облікова політика Товариства визначена наказом про облікову політику № 21 від 29 грудня 2014 

року згідно з міжнародними стандартами фінансового обліку та звітності, в який в 2017 році  внесено зміни 

в частині змін чинного законодавства. 

        Основні положення облікової політики   

        Облікова політика Товариства встановлює порядок організації та ведення бухгалтерського обліку, 

визначає принципи, методи і процедури, що використовуються Товариством для складення та подання 
фінансової звітності. Метою облікової політики є загальна регламентація застосованих на практиці 

прийомів та методів бухгалтерського обліку, технологій обробки облікової інформації та документообігу.  

Облікова політика Товариства містить правила ведення бухгалтерського обліку, дотримання яких протягом 
року є  обов’язковими. 

http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001214
http://ifrs.ligazakon.ua/ua/magazine_article/FZ001214
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             Облікова політика підприємства базується на складових міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку:безперервності діяльності, постійності правил бухгалтерського обліку, обачливості, нарахування, 
окремого відображення активів і зобов’язань, прийнятності вхідного балансу, пріоритету змісту над 

формою,оцінюванні, відкритості, консолідації, суттєвості,конфіденційності.  

      Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно в усіх звітних періодах, 

наведених в цій фінансовій звітності. 
      Основні положення облікової політики Товариства: 

1. Прямолінійна амортизація основних засобів. 

2. Прямолінійна амортизація нематеріальних активів. 
3. Відображення вартості основних засобів - модель справедливої вартості. 

4. Ліквідаційна вартість визначається для об'єктів нерухомості окремо за кожним об'єктом. 

5. Списання 100% вартості МНМА при передаванні в експлуатацію. 
6. Оцінка вибуття запасів за методом FІFО. 

7. Оцінка фінансових інвестицій в дочірні та асоційовані підприємства за методом участі у капіталі, 

інших інвестицій в акції та корпоративні права - за собівартістю з урахуванням зменшення 

корисності. 
8. Відображення наданих та отриманих безпроцентних позик за сумою погашення. 

9. Нарахування резерву незароблених премій за методом «1/4» з усіх видів страхування, 

врахування страховий премій для визначення РНП з коефіцієнтом 0,8. 
10. Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є національна валюта 

України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цілих тисяч. 

11. За орієнтовний поріг суттєвості до активів і зобов’язань  величина вираховується від 

питомої ваги значення по бухгалтерським рахункам від прийнятого порога суттєвості в розмірі      
1 тис. грн. Узгоджена базова величина є чистий прибуток після оподаткування. 

    Зміни в облікових політиках та поданні.  

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднені такі 
стандарти як : 

МСФЗ 16 «Договори оренди». 

13 січня 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала новий стандарт з обліку оренди. 
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття інформації з оренди, з 

метою забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали у фінансової звітності відповідну 

інформацію, яка сумлінно представляє зміст цих угод. МСФЗ (IFRS) 16 вирішить проблему не 

відображення операційної оренди в фінансової звітності шляхом обов’язкового відображення всіх 
договорів оренди як в активах, так і в зобов’язаннях балансу Товариства. Адже МСФЗ 16 скасовує поділ 

оренди на операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів 

розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. Обов'язкове прийняття для періодів, 
які починаються з або після 1 січня 2019 року.  

Товариство почало застосування МСФЗ  16  з 1 січня 2019 року, оцінює вплив  даного стандарту на 

свою фінансову звітність та припускає, що застосування цього стандарту в 2019 році суттєво не вплинуло 
на фінансову звітність Товариства.   

Форма та назви фінансових звітів 

Перелік та назви форм фінансової звітності Товариства відповідають вимогам, встановленим 

НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» та форми Приміток, що розроблені у відповідності до 
МСФЗ. 

Судження, оцінки і припущення в МСФЗ-звітності 

Управлінський персонал використовує ряд оцінок і припущень щодо подання активів і зобов'язань та 
розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці даної фінансової звітності відповідно облікової 

політики, сформованої на основі МСФЗ. Фактичні результати можуть відрізнятися від зазначених оцінок. 

Допущення і зроблені на їх основі попередніх оцінок постійно аналізуються на предмет необхідності їх 

зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли ці оцінки були переглянуті, і у всіх 
наступних періодах, порушених зазначеними змінами. 

Активи і зобов’язання Товариства первісно оцінюються під час їх придбання чи виникнення та в 

подальшому оцінюються на дату балансу за кожен звітний період відповідно до вимог Міжнародних 

стандартів фінансової звітності. 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов'язань, 

тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ  9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ  13 «Оцінки за 

справедливою вартістю», у звіті про фінансовий стан на кінець звітного періоду. 
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Основні судження   

До кола осіб Товариства, які мають право виносити професійне судження при складанні фінансової 
звітності входять спеціалісти бухгалтерсько-фінансового сектору. 

 Основні судження, які покладені в основу фінансової звітності за 2019 рік були такі, але не 

виключно: 

 формування облікової політики та її зміни – політика є незмінною з 2012 року, окрім змін, що 
вносяться згідно вимог чинного законодавства; 

 припущення про безперервність - фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з 

припущення безперервності діяльності, управлінський персонал не має намірів ліквідувати суб'єкт 
господарювання чи припинити діяльність.  При цьому, управлінський персонал визнає значне зменшення 

вартості активів при анулюванні фінансових інвестицій, що призведе до невідповідності законодавчим 

вимогам щодо капіталу Товариства. Але активи, які можуть значно зменшити вартість активу балансу  не 
використовуються для генерування грошових потоків. Крім того, управлінський персонал постійно 

розробляє та впроваджує плани щодо майбутніх дій які спрямовані на продовження безперервної діяльності 

підприємства. Невизначеність управлінського персоналу щодо питання знецінення активів відсутня; 

 критерії визнання елементів фінансової звітності та припинення визнання; 
 потреба в перегляді облікових оцінок; 

 дата переходу на МСФЗ (МСФЗ 1) - перехід на Міжнародні стандарти для складення 

фінансової звітності товариство, згідно з обліковою політикою підприємства, здійснило з 01 січня 2012 
року. Згідно вимогам МСФО 1 «Подання фінансової звітності», надаємо порівняльну інформацію, що 

відображена  в балансі станом 31.12.2018, 31.12.2019 роки та звітах про фінансові результати, про рух 

грошових коштів, про зміни у власному капіталі за 2018 і 2019 роки для розуміння фінансової звітності 

поточного періоду; 
 судження, пов'язанні з отриманням контролю (визначення покупця, дати переходу контролю) 

(МСФЗ З, 10); 

оцінка значимості страхового ризику за кожним окремим контрактом  (МСФЗ 4); 
класифікація непоточних активів (або ліквідаційних груп) як утримуваних для продажу або утримуваних для 

розподілу власникам (МСФЗ 5); 

 судження щодо припиненої діяльності (МСФЗ 5); 
 характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів та на які суб'єкт 

господарювання наражається протягом періоду та на кінець звітного періоду, та яким чином суб'єкт 

господарювання управляє цими ризиками (МСФЗ 7) 

 класифікація фінансових інструментів (МСФЗ 9 з 01.01.2018 року) - керівництво Товариства 
застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу 

фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового 

інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах. Проте, як що існують невизначеності, що 
не є підконтрольним керівництву Товариства фактором, може суттєво вплинути на оцінку фінансових 

інструментів; 

 судження   щодо   спільно   контрольованих   операцій  та  спільних 
підприємств (МСФЗ 11) та судження щодо контролю та суттєвого впливу (МСФЗ 12) - станом на 

31.12.2019р. Товариство не має контролю над об’єктами інвестування; 

 неможливість застосування окремих вимог МСФЗ (МСБО 1) - під час здійснення судження 

керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та 
затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, 

іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать 

вищезазначеним джерелам; 
 згортання статей фінансової звітності (МСБО 1) - Фінансові активи та зобов'язання 

згортаються, якщо Товариство має юридичне право здійснювати залік визнаних у балансі сум і має намір 

або зробити взаємозалік, або реалізувати актив та виконати зобов'язання одночасно; 

 розмежування на поточні та непоточні активи та зобов'язання (МСБО 1) - класифікація 
активів та зобов‘язань за строками погашення (поточні / не поточні) здійснюється під час їх первинного 

визнання залежно від терміну існування,  користування, володіння ними компанією в порівнянні з її 

операційним циклом. Тривалість операційного циклу складає один календарний рік. Тобто, на дату 
оприбуткування активи та зобов’язання класифікуються за строками: не поточні (більші одного року) та 

поточні (менші та рівні одному року).  

 ознаки знецінення активів (МСБО 2, 16, 36, 38, 39,40, МСФЗ 9); 
 використання ставок дисконтування - станом на 31.12.2019 ставка за портфелем банківських 

депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено тимчасову адміністрацію або не запроваджено 

ліквідаційну комісію, становила 10-14% річних; 
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 обрання та застосування облікових політик, обліку змін в облікових політиках, змін в 

облікових оцінках та виправленні помилок попереднього періоду (МСБО 8); 
 класифікація подій після звітної дати на коригуючи та некоригуючі (МСБО 10); 

 перенесення податкового збитку на майбутній період визнається виходячи з судження 
керівництва, що отримання достатнього оподатковуваного прибутку, який можна буде зменшити на 

невикористані податкові збитки, є ймовірним, та що строк дії цих податкових збитків не закінчується 

згідно з чинним податковим законодавством. Суми відстрочених податків оцінюються з використанням 

ставок податку, що будуть застосовуватися, коли очікується, що тимчасова різниця буде реалізована. 
Ефективна ставка податку на прибуток буде відрізнятися від нормативних ставок податку на прибуток; 

ймовірність, що буде отримано оподаткований прибуток, до якого можна застосовувати тимчасову 

різницю, яка підлягає вирахуванню (МСБО 12) та інформація щодо ставок оподаткування наведена у 
Примітці 3.12. розділ «Відстрочені податки»; 

 конфігурація економічних вигід від основних засобів та нематеріальних активів та її зміни 

(МСБО 17, 38) - інформація наведена у Примітках 3.1., 3.2.; 
 класифікація оренди на фінансову та операційну (МСБО 17) – Товариство класифікує 

оренду як операційну; 

 визначення відносин і операцій між зв'язаними сторонами, ознаки "ринковості" угод між 

зв'язаними сторонами (МСБО 24); 
 припущення, які відображають найкращу оцінку управлінським персоналом комплексу 

економічних умов, що існуватимуть протягом решти строку корисної експлуатації активу (МСБО 36); 

 склад забезпечень та умов їх визнання (МСБО 37); 
 умовні активи та зобов'язання (МСБО 37). 

              Принципи оцінки  

            Активи та зобов’язання Товариства оцінюються і відображаються в обліку з достатньою мірою 

обережності з метою уникнення можливості перенесення існуючих фінансових ризиків на наступні звітні 
періоди. Тому методи оцінки активів та зобов’язань базуються на головних принципах міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку. Через оцінку активів та зобов’язань надходить інформація про загальну 

вартість майна Товариства, його зобов’язань, про вартість окремих статей балансу. Не підлягає оцінці 
готівка та стандартні зобов’язання.  

             Фінансова звітність  підготовлена  на основі первісної вартості(активи та зобов’язання 

обліковуються, як правило за вартістю їх придбання чи виготовлення), ринкової вартості, справедливої 
вартості, балансової вартості  в залежності від категорії активів та зобов’язань. 

Активи та зобов’язання  в іноземній валюті, за винятком немонетарних статей, переоцінювались у 

разі зміни офіційного валютного курсу на звітну дату. 

            Використання оцінок і думок  
Підготовка фінансової звітності відповідно до вимог МСФО та МСФЗ вимагає від керівництва 

вироблення думок, оцінок і допущень, що впливають на вживання облікової політики і суми активів, 

зобов'язань, доходів і витрат, що приводяться в звітності. Не дивлячись на те, що дані оцінки засновані на 
обізнаності керівництва про існуючі події, фактичні результати можуть відрізнятися від даних оцінок. 

Оцінні значення і основні допущення передивляються на постійній основі. Зміни оцінних думок 

признаються в тому періоді, в якому проведений перегляд суджень, якщо зміни в оцінках впливають лише 
на цей період, або в поточному і подальших періодах, якщо зміни в оцінках роблять вплив на поточний і 

послідуючі періоди. 

Зокрема, істотними областями невизначеності відносно оцінок і критичних думок у вживанні 

облікової політики є:  
- зобов'язання по страхуванню: 

- оцінка фінансових інструментів;  

- знецінення фінансових інструментів;  
- знецінення дебіторської заборгованості; 

- визнання резервів.  

            Зобов'язання по страхуванню  

У зв'язку із специфікою бізнесу складно з упевненістю передбачити результат будь-якої вимоги і 
кінцеву вартість заявлених вимог. Кожна заявлена вимога оцінюється окремо, у кожному конкретному 

випадку, з урахуванням обставин вимоги, інформації, наданої оцінювачами збитку, а також історичних 

фактів про розміри аналогічних вимог. Оцінки кожного випадку регулярно аналізуються і оновлюються, 
коли з'являється нова інформація. Технічні резерви формуються на підставі інформації, що є зараз. Проте 

кінцеві зобов'язання можуть змінюватися в результаті наступних подій.  Достатність страхових технічних 

резервів контролюється на регулярній основі за допомогою проведення оцінки адекватності зобов’язань з 
залученням актуарія відповідно МСФО 4 «Страхові контракти».  
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           Оцінка фінансових інструментів  

           Фінансові інструменти в бухгалтерському обліку Товариства поділяються на фінансові активи, 
фінансові зобов’язання, інструменти власного капіталу і похідні фінансові інструменти. 

           Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли 

і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. з придбання або 

продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком 

виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 

місяців). 

            Початкова оцінка фінансового активу чи зобов’язання здійснюється за справедливою вартістю плюс 

витрати на операцію, якщо це фінансовий актив чи зобов’язання, яке не класифікується як фінансовий 

інструмент, за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.  

           Знецінення активів  

     Згідно з вимогами МСБО 36 «Знецінення активів», вартість активу повинна розраховуватися, як 

нижча з двох нижче певних величин: або чиста вартість реалізації, або прибутковість використання активу. 

Чиста вартість реалізації – це сума, яку можна отримати від продажу активу незв'язаним сторонам, яка 
здійснюється при нормальних обставинах за вирахуванням прямих витрат на продаж. Прибуток від 

використання активу – це справжня вартість очікуваних грошових потоків від використання активу 

протягом терміну корисної експлуатації цього активу і від його ліквідації. 
МСФЗ (IFRS) 9 вимагає, щоб компанії оцінювали і враховували очікувані кредитні збитки по всім 

відповідним фінансовим активам (в основному, це боргові цінні папери, дебіторська заборгованість, 

включаючи дебіторську заборгованість по оренді, активи за договорами відповідно до IFRS 15, позики), 

починаючи з моменту первинного придбання фінансового інструменту. 
Так, відповідно до моделі очікуваних кредитних збитків, в результаті застосування МСФЗ 9,  

Товариство визнає очікувані кредитні збитки та їх зміну на кожну звітну дату, відображаючи зміни 

кредитного ризику від дати первісного визнання. 

Рівні ієрархії справедливої вартості 

Товариство здійснює безперервні оцінки ризиків із використанням закритих вхідних даних 3-го рівня, 

які протягом поточного звітного періоду не призвели до зміни розміру прибутку або збитку звітного 
періоду.  

До третього рівня ієрархії справедливої вартості активів та зобов'язань Товариство відносить ті 

неспостережні вихідні дані, за якими оцінка не базується на вимірних ринкових даних. 

 Ціна виходу визначається очікуваннями щодо майбутніх грошових потоків, пов'язаних з 
фінансовими активами з точки зору Товариства, які обліковуються на дату оцінки. Товариство планує 

отримати грошові потоки від активу при його продажу. 

Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості 
                                                                                                                    (тис. грн.) 

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 

спостережуваними) 

Усього 

2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 

Дата оцінки 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 31.12.19 31.12.18 

Інвестиції в торговому 

портфелі, що оцінюються 

за справедливою вартістю 

через прибутки та збитки  

- - - - - - - - 

Інвестиції,  що 

утримуються  для продажу 
- - - - 7 088 3 940 

 

7 088 

 

3 940 

Корпоративні права - - - - - - - - 

У Товариства за звітний період немає переміщення між рівнями ієрархії справедливої вартості 

активу. 

  Визнання резервів  
Резерви створюються, коли існує вірогідність того, що подія у минулому, привела до виникнення 

справжнього зобов'язання або збитку, а сума резерву може бути надійно оцінена. Керівництво застосовує 

думки при оцінці вірогідності того, що буде понесений збиток. Визначення суми збитку вимагає думки 
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керівництва при виборі відповідної моделі розрахунку і специфічних допущень, пов'язаних з конкретними 

випадками та видами резервів. 
    Облікова політика Товариства визначає порядок створення та використання резервів на підставі   

чинного законодавства та нормативних актів  Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг. 

 Забезпечення 

 Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 
конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж неможливо), що 

погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, і можна 

достовірно оцінити суму зобов'язання. 

 Умовні зобов’язання та активи 
    Товариство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, 

якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, незначна.  

           Відкладений податок  
Тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані підприємства, а 

також із частками в спільних підприємствах, немає. Товариство не зазнавало податкових збитків у  

попередніх роках. Перенесених з Декларації з податку на прибуток податкових збитків чи невикористаних 

пільг, які б зменшили відстрочені податки у 2019 році, не було. Поточних та/або відстрочених податків, 
пов'язаних зі статтями, що відображаються безпосередньо за дебетом або кредитом власного капіталу, 

немає. 

3. РОЗКРИТТЯ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ на 31.12.2019 року 
АКТИВИ 

         3.1  Нематеріальні активи станом   

          Нематеріальні активи – це активи, яки не мають матеріальної форми, забезпечують певні права та  
утримуються Товариством з метою використання протягом періоду більше одного року в процесі своєї 

діяльності. 

          Об’єкт нематеріальних активів визнається активом, якщо є ймовірність одержання майбутніх 
економічних вигід, пов’язаних з його використанням,та його собівартість можне бути  достовірно оцінена.  

Після первісного визнання нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка 

включає в себе вартість придбання і витрати пов'язані з доведенням нематеріальних активів до експлуатації з 

вирахуванням накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. 
Нематеріальні активи з визначеним строком корисної експлуатації  амортизуються прямолінійним методом 

на систематичній основі протягом очікуваного строку їх корисного використання, але не більше 10 років. При 

цьому ліквідаційна вартість нематеріальних активів Товариства встановлена рівною нулю. Нарахування 
амортизації починається з моменту, коли цей нематеріальний актив знаходиться у місці та у стані, 

необхідному для його використання у спосіб, передбачений комісією, та припиняється на дату,коли 

припиняється визнання цього активу.  
Такі нематеріальні активи на балансі Товариства не обліковуються. 

          Нематеріальні активи визнаються Товариством та відображаються у фінансовій звітності  згідно 

МСБО 38 «Нематеріальні активи».  

На дату звіту нематеріальні активи враховуються за моделлю первісної вартості з урахуванням 
можливого зменшення корисності відповідно до МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Об'єктами нематеріальних активів згідно Балансу є ліцензії у сумі 243 тис. грн.  

Ліцензії  Товариства безстрокові - нематеріальний актив з невизначеним строком корисної 
експлуатації не амортизується. 

         3.2 Основні засоби  

          Основні засоби Товариства – це активи у матеріальній формі,які утримуються  з метою використання 

їх в процесі своєї діяльності, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для адміністративних 
цілей. До основних засобів Товариства відносяться предмети, строк корисного використання яких 

перевищує один рік і вартість яких за одиницю або в комплектації становить суму згідно чинного 

законодавства. 
          Придбані основні засоби та інші необоротні активи  оцінюються за первісною вартістю, яка 

визначається як фактична собівартість у сумі грошових коштів, сплачених (витрачених) на їх придбання. 

Зміна первісної вартості допускається лише у випадках поліпшення – добудови, дообладнання, 
реконструкції з відображенням витрат за відповідними рахунками капітальних інвестицій, часткової 

ліквідації об’єкта або його переоцінки. 

Завершені витрати для поліпшення об’єкта основних засобів – на добудову, реконструкцію, 

модернізацію, капітальний ремонт основних засобів відносяться на збільшення їх вартості. 

Вартість робіт, здійснених для підтримання об’єкту в придатному для використання стані та 
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одержання первісно визначеної суми майбутніх вигод від його використання, та витрати з ремонту та  
технічного обслуговування, не впливають на балансову вартість об’єкту та відносяться на витрати, коли 
вони понесені. 

        Експлуатаційні витрати на основні засоби визнаються у міру їх виникнення у складі адміністративних 

витрат. 
          Припиняється визнання балансової вартості об’єкта основних засобів після вибуття або коли не 

очікується майбутніх економічних вигід від його використання.   

          Основні засоби  визнаються Товариством,обліковуються та відображаються у фінансовій звітності  
згідно МСБО 16 «Основні засоби».  

Нарахування амортизації в фінансовому обліку здійснюється Товариством по кожному об’єкту 

основних засобів прямолінійним методом протягом строку корисного використання об’єкта, який 
визначається при введенні  його в експлуатацію і призупиняється на період реконструкції, модернізації, 

добудови, дообладнання та консервації.  

Нарахування амортизації здійснюється щомісячно і починається з місяця, наступного за тим, в 

якому об’єкт основних засобів став придатним для корисного виростання, у спосіб передбачений комісією. 
   Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої актив 

класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, 

та припинена діяльність», або на дату, з якої припиняється визнання його активом. 
Класифікація основних засобів здійснюється по групам основних засобів, однакових за характером і 

способом використання в діяльності підприємства.  

Основні засоби на 31.12.2019 року обліковуються по таким групам: 

-  машини та обладнання(включаючи офісне обладнання); 

-      транспортні засоби. 
Протягом 2019 року Товариство не мало нерухомості у власності. 
 

Терміни амортизації, які приблизно відповідають розрахунковим термінами корисного використання 

відповідних активів, наводяться в таблиці нижче:   

 Строк корисного 

використання, років 

Метод нарахування 

амортизації 

Машини та обладнання 5 Прямолінійний 

Транспортні засоби 10 Прямолінійний 

                     

                    Інформацію про основні засоби за 2019 рік надано в таблиці : 
 

Показники (тис. грн.) 

Машини 

та 
обладнанн

я 

Транспор

тні 

засоби 

Разом 

 

Залишок на 31.12.18.    

первісна вартість 135 926 1061 

знос 72 444 516 

балансова вартість 63 482 544 

Коригування, здійснені станом на                  

01.01.18. 
   

Залишок згідно Балансу на 01.01.19.    

первісна вартість 135 926 1061 

знос 72 444 516 

балансова вартість 63 482 544 

Зміни за рік, який закінчується 

31.12.19. 
   

Переоцінка    

первісна вартість - - - 

знос - - - 

Збільшення в результаті ремонту та - - - 
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інших покращень, які 

використовуватимуться протягом 

більше одного періоду 

Надійшло    

первісна вартість 21 - 21 

знос - - - 

балансова вартість 21 - 21 

Вибуло    

первісна вартість 19 - 19 

знос 19 - 19 

балансова вартість - - - 

Нарахована амортизація за рік 27 93 120 

Залишок на 31.12.19.    

первісна вартість 137 926 1 063 

знос 80 537 617 

балансова вартість 57 389 446 

 Повністю амортизовані активи 
Об’єкти офісної техніки та обладнання, які були включені до складу основних засобів та 

відображені станом на 1 січня 2019 року за первісною вартістю у сумі 19 тис. грн., були повністю 

зношені та амортизовані та списані з балансу у 2019 році. Ринкова вартість на такі об’єкти відсутня. 

Визнання інвестиційної нерухомості 

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить нерухомість (землю чи будівлі, або частину 

будівлі, або їх поєднання), утримувану на правах власності або згідно з угодою про фінансову оренду з 

метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей, а не 
для: використання у виробництві чи при постачанні товарів, при наданні послуг чи для адміністративних 

цілей, або продажу в звичайному ході діяльності. 

Інвестиційна нерухомість визнається як актив тоді і тільки тоді, коли: є ймовірність того, що 
Товариство отримає майбутні економічні вигоди, які пов’язані з цією інвестиційною нерухомістю, 

собівартість інвестиційної нерухомості можна достовірно оцінити. 

Товариство не має інвестиційної нерухомості. 

          3.3 Оренда 
Визначення того, чи є угода орендою або містить ознаки оренди, базується на аналізі суті операції. 

При цьому необхідно встановити, чи залежить виконання угоди від використання конкретного активу або 

активів, чи переходить право користування активом в результаті даної угоди. 
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі 

ризики та вигоди, пов'язані з експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визнання 

певного в МСФЗ 16 «Оренда». Договори оренди, в яких Товариство не передає всі ризики і користь від 
володіння активом, класифікується як оперативна оренда приміщення. 

Станом на звітну дату Товариство не має операцій з фінансової оренди. 

Товариство орендує приміщення, в якому фактично знаходиться, за договором операційної оренди        

строком на 12 місяців та відповідно не застосовує положення МСФЗ 16 «Оренда» з огляду на те,що оренда 
є короткостроковою. 

Орендоване приміщення знаходиться за адресою: м. Київ,01015, вул. Московська 46/2. Компанія несе 

витрати по утриманню орендованого приміщення.  

           3.4 Фінансові інструменти  

 Фінансові інструменти класифікуються та обліковуються відповідно до МСФЗ  9 «Фінансові 

інструменти» та  МСБО 32 "Фінансові інструменти: подання" .  
Докладна інформація  щодо категорій оцінки фінансових інструментів відповідно до МСФЗ 9 викладена 

нижче. 
У тисячах гривень 

  
 

Інформація про фінансові інструменти   Оцінка згідно з 
МСФЗ 9 

 Балансова вартість 
згідно з МСФЗ 9 

 
Справедлива 

 вартість згідно з 
МСФЗ 9 

Фінансові активи     
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Грошові кошти та 
їх еквіваленти    

Грошові кошти розміщені на рахунках у 

фінансово стабільних банках (тобто з 

високим кредитним рейтингом) Номінальна 
вартість 2 872 

 

 

          2 872 

Інвестиції в цінні 
папери             

Включають акції українських емітентів, які 

не обертаються на організованому 

біржовому ринку 

Справедлива 
вартість через 
прибуток або 

збиток 

1 295 

 

 
1 295 

Депозити         

Депозити розміщені на рахунках у 
фінансово стабільних банках з високим 

кредитним рейтингом, на дату складання 

фінансової звітності за 2019 рік відсотки 

сплачені повністю. 

Амортизована 
собівартість 22 557 

 

 
       22 557 

 

Частки участі у 

капіталі 

інших компаній 
 

Товариство є власником частки меншості у 

капіталі Компанії , акції якої не 

котируються на фондовій біржі та у капіталі 

Компаній з відсутністю контролю. 

 

Справедлива 
вартість через 
прибуток або 

збиток 

5 793 

 
 
 
 

5 793 

Інші фінансові 
активи             

Дебіторська заборгованість складається із 

непростроченої заборгованості 

підприємств-юридичних осіб. Компанія має  

впевненість в погашенні дебіторської 

заборгованості.  

Справедлива 
вартість через 
прибуток або 

збиток 

11 321 
 

 
 
 

11 321 
 

Усього 
фінансових 
активів 

  

43 838 
 

 
 
 

43 838 

Фінансові 

зобов'язання 
 

  

 

 

Інші фінансові 

зобов'язання 

Компанія має непрострочену поточну 

кредиторську заборгованість за основною 

діяльністю за товари та послуги. 

Справедлива 

вартість через 

прибуток або 

збиток 

67 67 

Усього 
фінансових 
зобов'язання 

  
67 

 
67 

 
Відповідно до моделі очікуваних кредитних збитків, в результаті застосування МСФЗ 9,  Товариство 

визнає очікувані кредитні збитки та їх зміну на кожну звітну дату, відображаючи зміни кредитного ризику 

від дати первісного визнання.  
 Товариство створює резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовими активами 

в разі зменшення їх корисності та якщо на звітну дату наявні об’єктивні свідчення зменшення 

корисності фінансового активу. 
Якщо фінансовий інструмент мав незначний кредитний ризик у звітному періоді, то Товариство 

визначає , що значного збільшення кредитного ризику за активом з моменту його первісного визнання 

не відбулося і не створює резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за даним фінансовим 

активом. 
  Фінансові активи і зобов’язання визнаються у Балансі тоді, коли Товариство стає стороною 

договору про придбання фінансового інструмента. Усі стандартні придбання фінансових активів 

обліковуються на дату розрахунків. 
           Під час первісного визнання фінансові активи оцінюються за справедливою вартістю без будь-якого 

вирахування витрат на здійснення операцій, які можуть бути понесені при продажу чи іншому вибутті 

фінансового активу.  
Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються в подальшому або за справедливою 

вартістю, або за амортизованою собівартістю. 
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            До фінансових активів Товариства належать: 

 Фінансові інвестиції, в т.ч.: 
 цінні папери до погашення; 

 цінні папери наявні для продажу( при намірі володіння протягом невизначеного періоду, які можуть 

бути реалізовані для підтримки ліквідності або в результаті зміни ставки відсотка, валютного курсу 

або цін на ринку цінних паперів); 
 інші фінансові інвестиції; 

 Грошові кошти та їх еквіваленти; 

 Дебіторська заборгованість; 
 Інші фінансові активи; 

До фінансових зобов’язань включаються: 

 фінансові зобов’язання, призначені для перепродажу; 
 фінансові гарантії; 

 інші. 

Фінансові інвестиції 

Фінансові інвестиції Товариство оцінює згідно МСБО 9 за справедливою вартістю, з відображенням 
результату переоцінки у прибутку або збитку. 

    Справедлива вартість акцій, які внесені до біржового списку, оцінюється за біржовим курсом 

організатора торгівлі. 

    Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, 

розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших 

випадках оцінка справедливої вартості грунтується на судженнях щодо передбачуваних майбутніх 

грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та 

інших факторів з врахуванням вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

    При оцінці справедливої вартості застосовуються методи оцінки вартості, які відповідають 

обставинам та для яких є достатньо даних, щоб оцінити справедливу вартість, максимізуючи використання 

доречних відкритих даних та мінімізуючи використання закритих вхідних даних. 

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

визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути зумовлені 

значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринків, на яких емітент 

здійснює свою діяльність, а також змінами у кон’юнктурі фондового ринку. 

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

до Списку емітентів, що мають ознаки фіктивності, визначається із урахуванням наявності строків 

відновлення обігу таких цінних паперів, наявності фінансової звітності таких емітентів, результатів їх 
діяльності, очікування надходження майбутніх економічних вигід. 

Підприємство не має на Балансі довгострокових фінансових інвестицій, які обліковуються за методом 

участі в капіталі, так як згідно МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства» підприємство не має 
контролю та суттєвого впливу (повноважень брати участь в прийнятті рішень з фінансової та операційної 

політики) на об’єкти інвестування. 

Довгострокові фінансові інвестиції підприємства складаються з акцій та часток господарських 

товариств, які  обліковуються в Балансі у складі Інших фінансових інвестицій. 
    Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. 

 Станом на 31.12.2019 року за даними обліку та звітності Товариства довгострокові інші фінансові 

інвестиції складають – 7 088 тис. грн. та включають: акції українських емітентів, які не обертаються на 
організованому біржовому ринку та по яким не визначається біржовий курс, в сумі 1 295 тис. грн.; часки в 

статутному капіталі інших підприємств в сумі 5 793 тис. грн.  

             3.5 Дебіторська заборгованість  
Визнання та оцінка дебіторської заборгованості здійснювалися у відповідності з вимогами системи 

МСБО та МСФЗ, в т.ч. МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». 

Операційна дебіторська заборгованість – це  заборгованість, яка виникає в процесі діяльності 

Товариства.  
До неї відносяться заборгованість за частками страхових платежів, відшкодувань, позик, виданими 

авансами, з нарахованих доходів, заборгованість за розрахунками та інша заборгованість. 

Дебіторська заборгованість класифікується: 
 - довгострокова  дебіторська заборгованість, яка включає заборгованість зі строком погашення 

понад один рік; 
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 - поточна дебіторська заборгованість, яка включає заборгованість зі строком погашення менше 

одного року. 
 Довгострокової дебіторської заборгованості , яка включає заборгованість зі строком погашення 

понад один рік та яка не визнана підприємством, на 31.12.2019 року немає. 

    Поточна операційна дебіторська заборгованість включає визнану підприємством заборгованість 

інших підприємств та складається на 31.12.2019 року згідно Балансу :  

Показники (тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 

Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги 

Чиста реалізаційна вартість 
Первісна вартість 

 

2 178 1 805 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

За видана ми авансами 

З бюджетом 
З нарахованих доходів 

 

 

4 

0 
41 

 

5 

945 
35 

Інша поточна дебіторська заборгованість 18 686 11 281 

   Згідно МСФЗ 9 та МСФЗ 13 Товариство проводить аналіз та оцінку рівня кредитного ризику 

дебіторської заборгованості з використанням індивідуального підходу. Нарахування очікуваних 

кредитних збитків , визнаних при оцінці поточної дебіторської заборгованості, проводиться, якщо на 
звітну дату наявні об’єктивні свідчення зменшення корисності цього фінансового активу. В 2019 році 

резерв кредитних збитків не нараховувався в зв’язку з відсутністю об’єктивних свідчень зменшення 

корисності дебіторської заборгованості та підтвердженні дебіторів погашення боргових зобов’язань в 
визначений термін.  

3.6. Страхові контракти 

Для обліку договорів з страхування та перестрахування Товариство застосовує МСФЗ 4 «Страхові 

контракти». 
Згідно облікової політики Товариство оцінює свої страхові контракти з достатньою обачністю, 

застосовує метод оцінювання страхових зобов’язань без дисконтування. 

Вплив змін в припущеннях, використаних для оцінки   страхових  активів,  що суттєво вплинув на 
фінансову звітність відсутній : поточна дебіторська заборгованість за страховими контрактами станом на 

31.12.2019 року складає 1 805 тис. грн. та є черговими платежами в майбутніх періодах; поточна 

кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019 року складає  366 тис. грн. та є черговим зобов’язанням з 
надання  послуг страховика за договорами страхування в майбутніх періодах. 

Товариство застосовує перевірку адекватності зобов’язань, яка відповідає встановленим мінімальним 

критеріям згідно МСФЗ 4. 

Товариство  оцінює     значимість страхового      ризику      за      кожним      окремим  контрактом 
шляхом моніторингу діяльності застрахованої особи, проводить ідентифікацію такої особи.  

Страхові  виплати  з   початку   періоду виникнення   самої   першої   суттєвої   страхової виплати,  

щодо якої існує невизначеність щодо суми та строку платежів – відсутні. 

         3.7  Запаси   

          Запасами  Товариство визнає ті активи, які існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для 

споживання при наданні послуг. Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється 

відповідно до МСБО 2 «Запаси». 
Згідно Облікової політики Компанії Запаси мають враховуватися наступним чином: 

    -  запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу; 
     -  при списанні запасів Товариство застосовує формулу оцінки запасів при їх вибутті або передачі у 

виробництво з надання страхових послуг за методом FІFО. 

         Запаси підприємства поділяються на підкласи та обліковуються за найменшою вартістю – 

собівартістю. 
Станом на 31.12.2019 року балансова вартість запасів складається з: 

-   паливо  -  28 тис. грн.  

            3.8  Грошові кошти і їх еквіваленти  
Грошові кошти і їх еквіваленти включають згідно МСФО 7 «Звіт про рух грошових коштів» 

грошові кошти на поточних рахунках у національній валюті та у іноземній валюті , грошові кошти в касі, а 

також кошти на депозитних рахунках у національній валюті та у іноземній валюті до вимоги (еквівалент 

грошових коштів). 
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 Еквіваленти грошових коштів - це короткострокові, високоліквідні інвестиції, які вільно 

конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.  
Грошові кошти та їх еквіваленти  на 31.12.2018 року складаються з: 

                                   Показники (тис. грн.) 31.12.2018  31.12.2019  

Каса 0 0 

Поточні рахунки в банках, в т.ч. 4 760 2 872 

                                      в іноземній валюті 4 649 2 847 

Депозитні рахунки в танках, в т.ч. 24 844 22 557 

                                      в іноземній валюті 24 844 22 557 

Всього: 29 604 25 429 

          Станом на 31 грудня 2019 року справедлива вартість грошових коштів та їх еквівалентів дорівнює їх 
номінальній вартості. 

          Грошові кошти на депозитних рахуках  розміщені у банках, які є надійними та мають високий 

кредитний рейтинг інвестиційного рівня  иаААА та иаАА  і  прогноз  «стабільний» за даними рейтингу 

надійності банків, що здійснюється рейтинговими агенствами,  які внесені до державного реєстру  
уповноважених  рейтингових  агенств НКЦПФР. Враховуючи, що строк розміщення коштів на депозитних 

рахунках є короткостроковим, очікуваний кредитний збиток Товариством визнаний при оцінці цього 

фінансового активу, становить «0». 
          Рух грошових коштів, який відображає грошові потоки протягом звітного періоду, обліковується 

згідно розподілу діяльності підприємства на операційну, інвестиційну та фінансову з використанням 

прямого методу, за яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових 
коштів чи валових витрат грошових коштів . 

          Отримані та сплачені відсотки та дивіденди класифікуються як грошові потоки від фінансової 
діяльності, так як вони є доходами від розміщення та витратами на одержання фінансових ресурсів згідно 
МСФО 7 «Звіт про рух грошових коштів». 

При складанні звітності застосовувався МСБО 21  «Вплив змін валютних курсів».  

Товариство не має залишків грошових коштів, які утримуються і є недоступними для використання, 
та невикористаних запозичених коштів, що є наявними для майбутньої операційної діяльності і для 

погашення зобов’язань інвестиційного характеру, до яких існують будь-які обмеження щодо використання. 

 Інформація про грошові кошти  та рух грошових коштів Товариства протягом звітного року 

відображена в ф.3 «Звіт про рух грошових коштів», який складено прямим методом згідно вимог МСФО 7 
"Звіти про рух грошових коштів", та який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень 

грошових коштів чи валових витрат грошових коштів. 

       ЗОБОВЯЗАННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
3.9. Зобов’язання та умовні активи  

Облік і визнання зобов'язань та резервів  Компанії здійснюється відповідно до МСБО 37 

«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Зобов'язання Товариство класифікує на довгострокові (строк погашення понад 12 місяців) і поточні 
(термін погашення до 12 місяців). 

Довгострокова кредиторська заборгованість відсутня. 

Поточна кредиторська заборгованість  відображена в Балансі за первісною вартістю, яка дорівнює 
справедливій вартості отриманих активів або послуг. 

Станом на 31.12.2019 року поточна кредиторська заборгованість  згідно Балансу складає:   

                  Показники (тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги: 

- поточні витрати 
44 65 

Поточні зобов’язання за розрахунками:   

з одержаних авансів 0 0 

з бюджетом( в т.ч. податок на прибуток)  323 195 

з оплати праці та зі страхування  0 0 

Кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 277 366 

Інші поточні зобов’язання  258 67 

Разом 902 693 

При визначенні погашення іншої кредиторської заборгованості Компанія  на кожну звітну дату 
проводить аналіз сум кредиторської заборгованості з вираховуванням термінів її обліку на балансі, та 

термінів позовної давності за період з дати виникнення заборгованості та до звітної дати.  
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         3.10  Забезпечення   

Резерви визнаються, якщо Товариство в результаті певної події в минулому має юридичні або 
фактичні зобов'язання, для врегулювання яких з більшим ступенем імовірності буде потрібно відтік 

ресурсів, і які можна оцінити з достатньою надійністю. 

Товариство створює технічні резерви, щоб відобразити оцінку зобов'язань, що виникли за договорами 

страхування, а саме: резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених збитків, резерв 
катастроф.  Страхові резерви включають: резерв незароблених премій, резерв заявлених, але не виплачених 

збитків.  Резерв незароблених премій відображає частину належних страхових премій, яка відноситься до 

періоду риску, наступного за звітним періодом. Резерв розраховується для кожного договору страхування 
за видами страхування  методом «1/4» згідно Закону України «Про страхування».  

     Резерв заявлених, але не виплачених збитків включає зарезервовані, але не виплачені страхові 

відшкодування за відомими вимогами страхувальників.  
         При формуванні страхових резервів Товариство дотримується вимог законодавства України та вимог 

МСФЗ. 

Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» : 

а) не  визнаються як зобов'язання будь-які резерви щодо ймовірних майбутніх страхових виплат, якщо такі 
страхові виплати виникають за страховими контрактами, які не існують на кінець звітного періоду (такі як 

резерв катастроф та коливань збитковості); 

б) не проводиться взаємозаліки щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов'язань; 
або доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними 

страховими контрактами; 

в) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування. 

На виконання застереження Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Міжнародних 
стандартів бухгалтерського обліку ( МСБО) щодо обліку і відображення у звітності зобов’язань, зокрема 

відповідно до пунктів 14, 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» проведено перевірку адекватності зобов'язань 

станом на 31.12.2019 року з залученням актуарія .  Щодо результату перевірки адекватності страхових 
зобов’язань, сформовані резерви є адекватними та достатніми для виконання майбутніх страхових 

зобов’язань. 

    Страхові резерви Товариства на 31.12.2019 року складаюся з резерву незароблених премій у сумі       
9 850 тис. грн. 

    Резерв катастроф відображений як інші резерви у складі власного капіталу Товариства. 

3.11. Забезпечення відпусток працівників 

Забезпечення визнаються, коли Товариство має теперішню заборгованість (юридичну або 

конструктивну) внаслідок минулої події, існує ймовірність (тобто більше можливо, ніж 

неможливо), що погашення зобов'язання вимагатиме вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі 

економічні вигоди, і можна достовірно оцінити суму зобов'язання. 
Нарахування резерву відпусток Товариством у 2019 році не здійснювалось в зв’язку з несуттєвими 

сумами, які б вимагали вибуття ресурсів та становили б економічні вигоди в майбутньому.   

3.12.  Відстрочені податки  

Тимчасових різниць, пов'язаних з інвестиціями в дочірні підприємства, асоційовані підприємства, а 
також із частками в спільних підприємствах, немає. Товариство не зазнавало податкових збитків у  

попередніх роках. Перенесених з Декларації з податку на прибуток податкових збитків чи невикористаних 

пільг, які б зменшили відстрочені податки у 2019 році, не було. Поточних та/або відстрочених податків, 
пов'язаних зі статтями, що відображаються безпосередньо за дебетом або кредитом власного капіталу, 

немає. 

ДОХІД ТА ВИТРАТИ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПРИБУТКИ ТА ЗБИТКИ за 2019 рік 

Товариство визнає дохід від надання послуг, коли (або у міру того, як) воно задовольняє зобов’язання 

щодо виконання, передаючи обіцяну послугу (тобто актив) клієнтові. Актив передається, коли (або у міру 

того, як) клієнт отримує контроль над таким активом. 

При визначені вартості винагороди від управління активами Товариство відповідно до МСФЗ 15 

«Дохід від договорів з клієнтами» використовує метод оцінювання за результатом. До методу оцінювання 
за результатом належить, зокрема, аналіз виконання, завершеного на сьогоднішній день, оцінки досягнутих 

результатів. 

Доходи від надання послух із страхування, які можуть бути попередньо оцінені достовірно, 

визнаються шляхом посилання на той етап завершеності операцій, який існує на дату балансу. Ступень 
завершеності операцій визначається методом оцінки послуг, наданих на певну дату, як відсотка до 

загального обсягу послуг, які мають бути наданими.  

Доходи компанії класифікуються та розподіляються на доходи: 
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- від операційної(страхової) діяльності (зароблені страхові премії); 

- інші операційні доходи; 
- фінансові доходи; 

- інші доходи(включаючи інвестиційні). 

Основним доходом Товариства є  дохід від реалізації послуг із страхування, окрім страхування життя 

– зароблені страхові премії. Договори страхування (страхові поліси) набирають чинності у момент їх 
підписання, якщо інше не обумовлене в договорі. Дохід признається, якщо існує упевненість, що 

Товариство отримає страхову премію від проведення операцій страхування. Страхові премії, за 

вирахуванням долі перестраховиків, враховуються рівномірно протягом періоду дії договорів страхування. 
Сума (нарахованих) отриманих премій представлена нижче: 

                             Показники (тис. грн.) 2018 2019 

Страхові платежі, згідно укладеним договорам 

страхування 

40 994 33 715 

Страхових платежі від перестрахувальників 586 178 

Разом: 41 580 33 893 

3.14. Інші доходи    

Товариство отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування, а саме: 
доходи від операційної оренди, операційні курсові різниці, від купівлі та продажу іноземної валюти, 

відсотки по  депозитним вкладам, винагороди по агентським договорам та інші. 
 Інший дохід признається, коли є упевненість, що Товариство отримає економічні вигоди від 

проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід признається за вирахуванням 

витрат на його здобуття в тому періоді, в якому проведена операція. 

 Станом на 31.12.2019 року визнаними доходами Товариства є доходи:  

- інші операційні доходи;  
- інші фінансові доходи;   
- інші доходи.                     

3.15. Визнання витрат   
Витрати компанії визнаються на основі принципу нарахування в періоді, коли вони були здійснені, 

згідно МСФО 1 «Подання фінансових звітів» та згідно вимог МСБО 36 «Зменшення корисності активів». 

Класифікація та аналіз витрат здійснюється базуючись на їх функціях в цілях забезпечення обґрунтованої 

та доречної інформації згідно з методом функції витрат або «собівартість реалізації», розкриваючи 

інформацію про собівартість послуг окремо від інших витрат. 
            Витрати компанії класифікуються та розподіляються на витрати: 

- собівартість реалізованих страхових послуг; 

- адміністративні витрати; 
- витрати на збут; 

- інші витрати операційної діяльності; 

- фінансові витрати; 
- інші витрати. 

Товариство несе витрати на ведення справи та виплати страхового відшкодування за договорами 

страхування, а також інші витрати, які прямо не пов'язані із страховою діяльністю та є витратами 

операційної діяльності. Витрати визнаються , якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, 
пов'язаних із зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть бути надійно виміряні. 

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

понесеними витратами і відносяться до конкретних статей доходів. Якщо виникнення економічних вигід 
очікується впродовж декількох облікових періодів і зв'язок з доходом може прослідити лише в цілому або 

побічно, витрати в звіті про фінансові результати признаються на основі методу раціонального розподілу.  

Витрата визнається в звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні 

економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають відповідати 
вимогам визнання як актив в балансі. 

3.16. Страхові виплати та відшкодування 

Товариство проводить виплати страхових відшкодувань при настанні страхового випадку в рамках 
страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, яка була визначена договором страхування.  

Товариство відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, певним договором страхування як 
застраховані, а також наявність документів, підтверджуючих факт настання страхового випадку, суму 

збитку, який був отриманий в результаті його настання, проведеного внутрішнього службового 

розслідування. 
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            3.17 Перестрахування 

В ході здійснення звичайної діяльності Товариство здійснює перестрахування ризиків. Такі 
договори перестрахування забезпечують диверсифікацію бізнесу, дозволяють керівництву здійснювати 

контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, і надають додаткову 

можливість для ризиків.  Активи перестрахування включають суми заборгованостей інших компаній, що 

здійснюють перестраховування, за виплачені і неоплачені страхові збитки, і витрати понесені при їх 
врегулюванні. 

При здійсненні операцій перестрахування долі страхових премій, які були сплачені по договорах 

перестрахування, формують права вимоги до перестраховиків і враховуються, як суми часток 
перестраховиків в резервах незароблених премій. Зміна суми таких вимог до перестраховиків в звітному 

періоді відображаються, як доходи або витрати від страхової діяльності. 

Суми часток перестраховиків в страхових резервах інших, чим резерви незароблених премій, на 
звітну дату обчислюються залежно від часток страхових ризиків, які були передані перестраховикам 

протягом розрахункового періоду в тому ж порядку, як розраховуються страхові резерви інші, ніж резерв 

незароблених премій.  

Договори по перестрахуванню оцінюються для того, щоб переконатися, що страховий ризик 
визначений як розумна можливість істотного збитку, а тимчасовий ризик визначений як розумна 

можливість істотного коливання термінів руху грошових коштів, переданих Компанією перестраховикам. 

Премії, сплачені  (нараховані) перестраховикам : 

                       Показники (тис. грн.) 2018 2019 

частки страхових платежів, належні перестраховикам 20 073 16 113 

частки страхових платежів, належні перестраховикам – 

нерезидентам 

970 756 

Разом: 21 043 16 869 

3.18. Елементи операційних витрат 

   Адміністративні витрати Товариства складаються з витрат на оренду приміщень,  основних засобів, 

витрат на сплату комунальних послуг, утримання приміщень, витрат на заробітну плату та нарахування 
ЕСВ, витрат на утримання та ремонт основних засобів, витрат на паливо, хозтовари, канцтовари та інші 

матеріали,  інформаційно-консультаційні послуги, нотаріальні послуги, юридичні послуги, послуги зв’язку, 

аудиторські послуги, послуги банків по обслуговуванню рахунків та інші витрати, які пов’язані з 

виробничою діяльністю. 
Витрати на збут складаються з витрат на рекламу та комісійні винагороди. 

Інші операційні витрати складаються з витрат на купівлю-продаж іноземної валюти,операційних 

курсових різниць,списання сумнівних та безнадійних боргів, збільшення резерву збитків та резерву 
катастроф, членських внесків та інших витрат операційної діяльності.  

3.19. Доходи та витрати  
Доходи та витрати отримані в 2019 році в порівнянні з попередніми періодами наведені в наступній 

таблиці :          

Показники (тис. грн.) 2018 2019 

Чисті зароблені страхові премії 20 746 17 902 

Виплати страхового відшкодування 189 3 349 

Собівартість реалізованих страхових послуг 386 454 

Інші операційні доходи :  1 380 3 624 

 вiд реалiзацiї iноземної валюти - - 

 вiд операційної оренди активів 671 18 

 операційна курсова різниця - - 

 вiд від списання кредиторської заборгованості  111 - 

 іншi доходи вiд операцiйної дiяльностi 598 3 606 

 Інші операційні витрати : 1 504 9 626 

 вiд реалiзацiї iноземної валюти - - 

 операційна курсова різниця 448 4 349 

 штрафи, пені, неустойки - - 

 іншi  операцiйні витрати 1 056 5 277 

 Адміністративні витрати 6 386 5 791 

 Витрати  на збут 7 857 7 132 

 Інші фінансові доходи : 718 882 

 відсотки по залишка м по розрахунковим рахункам - - 

 відсотки по депозитам 718 882 
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 Інші фінансові витрати - - 

 Інші доходи : - - 

 від реалізації фінансових інвестицій - - 

 від реалізації необоротних активів - - 

 іншi доходи звичайної діяльності - - 

 Інші витрати : 320 257 

 від реалізації фінансових інвестицій - - 

 від реалізації необоротних активів - - 

 іншi витрати звичайної діяльності 320 257 

Витрати з податку на прибуток визначаються відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».  

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за 

правилами податкового законодавства України. 
Інформація про доходи та витрати Товариства  протягом звітного року відображена в річній 

звітності - ф.2 «Звіт про фінансові результати» за видами доходів та витрат. 

3.20.  Податок на прибуток 

Витрати з податку на прибуток визначаються відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток». 

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за 

правилами бухгалтерського обліку та податкового законодавства України. 
Юридичні особи в Україні повинні самостійно подавати податкові декларації. 

Згідно з прийнятими положеннями, нормативна ставка податку для страховика в 2018 році становила: 

- податок на дохід - 3%; 
- податок на прибуток – 18%.  

Поточні витрати на сплату податку на прибуток  наведені в наступній таблиці: 

                Показники (тис. грн.) 2018 2019 

Податок на прибуток від страхової діяльності 1 230 1 011 

Податок на прибуток від іншої  діяльності 912 -928 

Разом: 2 142 83 

У фінансовій звітності поточні витрати з податку на прибуток не коригуються на суми відстрочених 

податків, що виникають через наявність тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань 
та їх вартістю, в зв’язку з відсутністю таких. 

3.21. Інформація за сегментами  

Операційні сегменти – це компоненти, які беруть участь у комерційній діяльності, внаслідок якої 

вони можуть отримувати доходи та зазнавати витрат, чиї операційні результати регулярно переглядає 
особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, і стосовно яких є у наявності окрема фінансова 

інформація. Особа, відповідальна за прийняття операційних рішень, - це особа або група осіб, яка 

розподіляє ресурси та оцінює результати діяльності організації. Функції особи, відповідальної за прийняття 
операційних рішень, виконує Голова Правління Товариства.  

Товариство в силу своїх технологічних особливостей і сформованою практикою 

організації виробництва займається одним видом діяльності. Тому господарсько-галузеві 

сегменти не виділені. 

                              ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ на 31.12.2019 року 

3.22. Статутний капітал станом  

Статутний капітал зафіксований в установчих документах відображається за первинною вартості. 
Згідно облікової політики витрати, безпосередньо пов'язані із збільшенням статутного капіталу, 

відображаються як зменшення власних коштів учасників. Дивіденди відображаються як зменшення 

власних коштів в тому періоді, в якому вони були оголошені. Дивіденди, оголошені після звітної дати, 
розглядаються як подія після звітної дати згідно МСБО 10 «Події після звітної дати», і інформація про них 

розкривається відповідним образом. 

Станом на 31.12.2019 року розмір статутного капіталу Товариства складає 20 350,0 тис. грн. 

Статутний капітал розподілений на 370 000 простих іменних акцій номінальною вартістю 55 грн. кожна. 
Статутний фонд сформовано та сплачено у повному обсязі. Випуск  акцій  Товариство на загальну суму  20  350,0 тис. 

грн. зареєстровано  Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 11 січня 2011 року , свідоцтво № 25/1/11. 

Статутний капітал сформовано та сплачено повністю у грошовій формі. При внесенні змін до Статуту 

Товариство дотримувалось вимог Закону України "Про господарські товариства". 
Протягом звітного періоду змін у Статутному капіталі, кількості акцій та їх номінальної вартості не 

відбувалось. 
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Станом на 31 грудня 2019 року акціонерами Товариства були: 

           

      Акціонер  
Резиденство 

Відсоток участі 

голосуючих акцій,% 

ТОВ «Поло» Україна 25,0 

Фізичні особи:  75,0 

в т. ч. Фізична особа 1 Україна 60,0 

Фізична особа 2  
Україна 15,0 

          3.23   Резервний капітал, інші резерви  
Товариство визнає резервний капітал, капітал у дооцінках та інші резерви складі власного капіталу, 

який сформований відповідно до Статуту компанії і відображається в балансі наступним чином: 

Показники (тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 

Резервний капітал –5 % від чистого прибутку 
за результатами діяльності 

780 780 

Інші резерви, в т.ч. резерв катастроф 4 472 1 906 

3.24.  Дивіденди  
Товариство нараховує дивіденди акціонерам, які визнає як зобов'язання на звітну дату, тільки в тому 

випадку, якщо вони були оголошені до звітної дати включно. В 2019 році дивіденди акціонерам не 

нараховувались та не виплачувались. 

3.25.  Капітал в дооцінках 
Товариство визнає  капітал у дооцінках, який складається з дооцінки основних засобів в попередніх 

періодах, і відображається в балансі наступним чином:     

Показники (тис. грн.) 31.12.2018 31.12.2019 

Капітал у дооцінках 210 210 

          3.26   Нерозподілений прибуток на 31.12.2019 року 
          В 2019 році Товариство мало чистий збиток у сумі 4 284 тис грн., який виник в зв’язку зі значною 

сумою виплати страхового відшкодування по страхуванню відповідальності перед третіми особами в сумі 

3 349 тис. грн. та витратами від зміни офіційного курсу гривні до іноземних валют Національного банку 
України (НБУ) на дату балансу (курсові різниці) в сумі 4 349 тис. грн. по грошовим коштам на 

розрахункових та депозитних рахунках в банках в іноземній валюті. Грошові кошти Товариства на 

депозитних рахунках в іноземній валюті складають 977,0 тис. доларів США та 72,0 тис. ЄВРО, які 
розміщені у банках з високим кредитним рейтингом інвестиційного рівня, на виконання вимог 

Нацкомфінпослуг з додержання обов’язкових критеріїв та нормативів страховика.   

          Згідно Балансу на 31.12.2019 року нерозподілений  прибуток Товариства  склав 18 030 тис. грн. 

Порядок розподілу накопиченого прибутку встановлюється Загальними зборами акціонерів. 

 3.27.  Звіт про власний капітал  

Загальна сума власного капіталу на кінець звітного періоду складає 41 276  тис. грн. 

Зменшення  власного капіталу відбулось за рахунок зменшення  чистого прибутку на 4 284 тис. грн. 
та зменшення інших резервів на 2 566 тис. грн. 

 Інформація про власний капітал та зміни у власному капіталі протягом звітного року відображена в 

річній звітності -  ф.4 « Звіт про власний капітал». 

  3.28. Розкриття інформації про пов'язані сторони 
  Відповідно до засад, визначених МСБО 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони» зв'язана 

сторона – це фізична або юридична особа, пов'язані з суб'єктом господарювання, що складає свою 

фінансову звітність. Сторони зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться під спільним 
контролем або якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або може мати значний вплив на 

іншу сторону при прийнятті фінансових чи операційних рішень. Пов’язаними особами для Товариства: є 

особи, які мають суттєвий вплив на Товариство, зокрема фізична особа або близький родич такої особи є 
пов’язаною стороною із Товариство, якщо така особа: контролює Товариство, або здійснює спільний 

контроль над ним; має суттєвий вплив на Товариство; є членом провідного управлінського персоналу 

Товариства, або материнського підприємства. Суб’єкт господарювання є пов’язаним із Товариством, якщо 

виконується будь-яка з таких умов: суб’єкт господарювання та Товариство, є членами однієї групи (а це 
означає, що кожне материнське підприємство, дочірнє підприємство або дочірнє підприємство під 

спільним контролем є пов’язані одне з одним); один суб’єкт господарювання є асоційованим 

підприємством або спільним підприємством іншого суб’єкта господарювання (чи асоційованим 
підприємством або спільним підприємством члена групи, до якої належить інший суб’єкт господарювання); 

обидва суб’єкти господарювання є спільними підприємствами однієї третьої сторони; один суб’єкт 
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господарювання є спільним підприємством третього суб’єкта господарювання, а інший суб’єкт 

господарювання є асоційованим підприємством цього третього суб’єкта господарювання;  
Операція зі пов'язаною стороною - передача ресурсів, послуг або зобов'язань між суб'єктом 

господарювання, що звітує (розкриває інформацію), та пов'язаною стороною, незалежно від того, чи 

призначається ціна. 

  Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться 
Товариством  в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної сторони та 

стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.  

  Пов’язаними особами для Товариства: є засновники та учасники емітента (крім акціонерів, які не є 
засновниками); особи, частка яких становить понад 10% у статутному капіталі Товариства; посадові особи 

Товариства та члени їхніх сімей; особи, що діють від імені Товариства за відповідним дорученням, або 

особи, від імені яких діє Товариство; особи, які відповідно до законодавства України  контролюють  
діяльність Товариства; юридичні особи, що контролюються Товариством або разом з ним перебувають під 

контролем третьої особи;  його керівники та посадові особи. 

      Окрім  заробітної плати, компенсації та інші додаткові виплати керівництву  Товариства та  іншому 
управлінському  персоналу не здійснювались. 

            Оцінка можливої наявності проведення операцій з пов’язаними сторонами проводиться 

Товариством  в кожному фінансовому році за допомогою аналізу балансу відповідної пов'язаної сторони та 

стану ринку, на якому така сторона веде діяльність.  
Протягом звітного періоду Компанія не брала на себе істотних зобов'язань по пенсійним виплатам, 

оплаті вихідної допомоги або інших довгострокових зобов'язань перед ключовим управлінським 

персоналом.  

3.29. Звіт про рух грошових коштів 

Звіт про рух грошових коштів Товариство складає за прямим методом та розкриває показники руху 

коштів за основними напрямками діяльності підприємства наступним чином: 
          Рух грошових коштів, який відображає грошові потоки протягом звітного періоду, обліковується 

згідно розподілу діяльності підприємства на операційну, інвестиційну та фінансову з використанням 

прямого методу, за яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових 

коштів чи валових витрат грошових коштів . 

          Отримані та сплачені відсотки та дивіденди класифікуються як грошові потоки від фінансової 
діяльності, так як вони є доходами від розміщення та витратами на одержання фінансових ресурсів згідно 
МСФО 7 «Звіт про рух грошових коштів». 

          Інформація про грошові кошти та рух грошових коштів Товариства протягом звітного року 

відображена в ф.3 «Звіт про рух грошових коштів», 

  Іноземна валюта  
Операції в іноземній валюті відображаються за офіційним курсом гривні до іноземних валют  

Національного банку України (НБУ) на дату їх здійснення. офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату 
Монетарні активи та зобов’язання в іноземній валюті відображаються за офіційним (обліковим) курсом 

гривні до іноземних валют на дату складання балансу. Немонетарні статті балансу відображаються у гривні 
за офіційним курсом на дату їх виникнення.  

Доходи і витрати в іноземній валюті включаються до звіту про фінансові результати у національній 
валюті за офіційними курсами гривні до іноземних валют на дату їх визнання. 

Результати переоцінки монетарних активів та зобов’язань в іноземній валюті та банківських металах у 
зв’язку зі зміною офіційного курсу гривні до іноземних валют відображаються в звітності як дохід або 
збиток від курсових різниць та включаються у звіт про фінансові результати.   

Інформація про грошові кошти  та рух грошових коштів Товариства протягом звітного року 
відображена в ф.3 «Звіт про рух грошових коштів»,який складено згідно вимог МСФО 7 "Звіти про рух 

грошових коштів", та який розкриває інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів 

чи валових витрат грошових коштів. 

4. УМОВНІ ДОГОВОРНІ ЗОБОВЯЗАННЯ, ОПЕРАЦІЙНІ ТА ФІНАНСОВІ РИЗИКИ 
Управління ризиками Товариства являє собою процес передбачення і нейтралізації їх негативних 

фінансових наслідків, що включає їх ідентифікацію, оцінку, упередження та уникнення, що  визначається 
специфічністю страхування як сфери бізнесу і пов'язано із діяльністю страховика, яка складається з 

визначення, ідентифікації, оцінки можливих наслідків та розроблення процедур контролю за операційною 

діяльністю.  

4.1. Управління фінансовими ризиками 
   Здійснення управління ризиками Товариством проводиться згідно впровадженої системи  

управління ризиками, яка регулюється  Положенням про управління ризиками  ПрАТ «Велта», 

затвердженого рішенням  Наглядової  Ради  Товариства - протокол № 4/2012 від 10.04.2012 року., та   
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Стратегії управління ризиками, яка  затверджена рішенням  Наглядової  Ради  Товариства - протокол № 

3/14 від 20.06.2014 року., що визначається специфічністю страхування як сфери бізнесу і пов'язано із 
діяльністю страховика, яка складається з визначення, ідентифікації, оцінки можливих наслідків та 

розроблення процедур контролю за операційною діяльністю. 

    Кредитний ризик - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та будь-якого 

дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед страховиком. 
Оцінка управлінським персоналом Товариства кредитного ризику є оцінка кредитоспроможності 

контрагентів, для чого використовуються  кредитні рейтинги та будь-яку іншу доступну інформацію щодо 

їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Депозитні банківські вклади розміщені  з врахуванням 
вимог щодо кредитного рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що 

включаються до суми прийнятних активів із метою дотримання нормативу  достатності активів. Рейтинг 

банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Компанії, відповідає інвестиційному рівню за 
національною рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством України . 

       Ризик ліквідності - полягає в тому, що Товариство не зможе оплатити всі зобов'язання при настанні 

терміну їх погашення. Товариство здійснює ретельне управління і контроль за ліквідністю. Компанія 

використовує процедури детального бюджетування і прогнозування руху грошових коштів, щоб 
упевнитися в наявності ресурсів, необхідних для своєчасної оплати своїх зобов'язань. Товариство  має 

високий ступінь автономності, оскільки джерела фінансування  (загальна сума капіталу) на 70% 

сформовані за рахунок власних коштів. 

   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 ринкових 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, які обліковуються в портфелі для продажу. 

Товариство на регулярній основі оцінює можливі сценарії майбутніх коливань цін на страхові 
послуги та їх вплив на операційні та інвестиційні рішення. Однак, в умовах поточної економічної ситуації 

оцінки керівництва можуть значно відрізнятися від фактичного впливу зміни цін на страхові послуги на 

фінансове становище Товариства. 
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від 

фінансового інструменту коливатимуться внаслідок змін валютних курсів.  
    Основний валютний ризик для Товариства, пов’язаний з коливаннями курсів іноземних валют. 
    Товариство дотримується принципів виваженості та обережності при провадженні політики 

управління валютним ризиком. В балансі Товариства активи і пасиви збалансовані по термінам і датам 
розрахунків. 

    Політика щодо мінімізації валютного ризику, тобто ризику збитків унаслідок коливань курсів 
іноземних валют здійснюється шляхом оперативного аналізу структури та динаміки валютної позиції і 

операцій, які впливають на розмір відкритих валютних позицій, прогнозування змін валютних курсів, 

аналізу чутливості очікуваного доходу від переоцінки активів та пасивів відповідно до змін валютного 

курсу. 
Ризик управління капіталом - для збереження і коригування структури капіталу може переглядатись  

інвестиційна програма, залучатись нові і погашатись існуючі позики і кредити, продаватись непрофільні 

активи. Керівництво Компанії щомісячно аналізує показники рентабельності капіталу, довгострокової 
фінансової стійкості на підставі даних про величину прибутку та інформації по кредитному портфелю.  

До складу капіталу компанії входять грошові кошти та їх еквіваленти,  а також капітал акціонерів 

компанії, розкритий у звіті про фінансовий стан. 

Позикові кошти Товариство протягом 2019 року не залучало. Залишки на балансі Товариства 
позикових коштів, такі як довгострокові чи короткострокові кредити і позики, відсутні. 

4.2. Управління нефінансовими ризиками 
Операційний ризик – ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, 

процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також 

помилки та несанкціоновані дії персоналу.  Операційний ризик знижується завдяки контролю внутрішнього 

аудитора. 

Ризик законодавчого простору – можливі наслідки для фінансового стану Товариства через зміни в 
Законодавстві (наприклад, зміни в оподаткуванні) та існуючих нормах здійснення страхової діяльності.  

  Керівництво приймає управлінські або кадрові рішення в разі виявлення порушень дотримання 

встановлених політик в частині андеррайтингу/прийнятті на ризик, ведення обліку страхових даних. 
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Системно проводить процедури моніторингу змін (можливих змін) в законодавчому просторі, контролю за 

ступенем захисту інформаційної мережі Товариства. 
Управління ризиками основної діяльності забезпечує  належне функціонування внутрішньої 

політики та процедур компанії в цілях мінімізації даних ризиків. 

Управлінський персонал вважає, що Товариство нарахувало всі податки, що стосуються діяльності 

компанії. У ситуаціях невизначеності Товариство здійснило нарахування податкових зобов'язань, виходячи 
з оцінки керівництвом імовірною величини відтоку ресурсів, які будуть потрібні для погашення таких 

зобов'язань. Керівництво Товариство, ґрунтуючись на трактуванні податкового законодавства, вважає, що 

зобов'язання з податків відображені в повному обсязі. Тим не менш, податкові та інші державні органи 
можуть по-іншому трактувати положення чинного податкового законодавства, і відмінності в трактуванні 

можуть мати інші наслідки. 

4.3. Управління іншими ризиками 

Вплив інфляції  

МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» слід використовувати за умов, коли економіка 

країни є гіперінфляційною. У такому випадку фінансова звітність перед здійсненням фактичного 

перерахунку статей фінансової звітності у валюту представлення підлягає коригуванню з урахуванням 
інфляції (суми за немонетарними статтями коригуються з урахуванням рівня інфляції на основі зміни 

загального індексу цін (однак, лише з дати придбання до дати балансу); різниці за монетарними і 

немонетарними статтями, що виникають в результаті застосування індексу цін на звітну дату розкривають 
як окрему складову власного капіталу). 

Аналізуючи критерії, які характеризують показник гіперінфляції та включають в себе не тільки 

монетарні, але і психологічні складові, передбачені у параграфі 3 МСБО 29, та враховуючи додаткові 

характеристики, керівництво Товариства вважає, що важливим фактором є динаміка змін рівня інфляції. 
Так, рівень інфляції у 2015 році склав 43,3%, у 2016 році склав 12,4%,у  2017 році – 13,74%, у  2018 році – 

10,3%, у 2019 році – 7,4%. Таким чином, на думку керівництва, економіка України з 2016 року почала 

виходити зі стану глибоких інфляційних процесів. Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення 
перерахунку фінансової звітності є питанням судження, керівництво  Товариства прийняло рішення про 

непроведення коригування статей звітності на індекс інфляціі відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність 

умовах гіперінфляціі».  

4.4.  Інша інформація – суттєві події. 

Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-

господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його капіталу: 

 

№  

з/п 

Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський стан  Відомості про 

наявність подій 

у 2019  році   

1. Прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25% 
статутного капіталу 

не було 

2. Прийняття рішення про викуп власних акцій не було 

3. Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% статутного капіталу  не було 

4. Склад наглядової ради  Товариства у 2019 році не змінено було  

5. Зміна власників, яким належать 10 і більше відсотків акцій Товариства не було 

6. Рішення про утворення, припинення  філій, представництв не було 

7. Рішення вищого органу Товариства про зміни розміру статутного капіталу  не було 

8. Порушення справи про банкрутство , винесення ухвали про його санацію не було 

9. Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення або банкрутство не було 

5.  ПОДІЇ ПІСЛЯ ДАТИ БАЛАНСУ 

 Інформація про події, що відбулись у Товаристві після звітної дати до дати затвердження 

фінансового звіту до випуску           

№  
з/п 

Перелік подій,  
що відбулись після звітної дати  

Відомості про наявність подій у 2019 
році   

відображено у 

фінансовому звіті 

не відображено 

у звіті, 

розкрито у 
примітках 

1. Визнання дебітора  Товариства банкрутом  не було не було 

2. Розгляд судової справи, що підтверджую наявність у 
Товариства поточного зобов’язання  на звітну дату 

не було не було 




	Амортизація активу припиняється на одну з двох дат, яка відбудеться раніше: на дату, з якої актив класифікується як утримуваний для продажу згідно з МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», або на дату, з якої при...

