Примітки до річної фінансової звітності
за 2017 рік ПрАТ “СК “Надійна”
1.
Найменування звітуючої організації:
Організаційно-правова форма:
Країна реєстрації
Юридична адреса (адреса знаходження
управління організації):
Звітний період
Дата затвердження звітності

органу

Загальна інформація

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Надійна»
Приватне акціонерне товариство
Україна
04114, м. Київ, вул. Вишгородська, 45А/6, оф. 8

Рік, що закінчується 31 грудня 2017 р.
Фінансова звітність Товариства затверджена до випуску (з метою
оприлюднення) керівником Товариства
26 лютого 2018р.
Ні учасники Товариства, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї
фінансової звітності після її затвердження до випуску.
Валюта звітності
Валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, якою є
національна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень,
округлених до цілих тисяч.
Рівень округлення в представленій звітності
Тис.(1000)
Фінансова звітність ПРАТ «СК «Надійна» підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) в редакції,
яка затверджена Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ).
Опис характеру і основних напрямів діяльності організації:
Страхова компанія здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій, зазначених в таблиці нижче:
№з\п

Вид страхування

№ ліцензії

Термін дії ліцензії

у формі обов'язкового:
1

Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування

АЕ №198650

безстроковий

у формі добровільного:
2

страхування наземного транспорту (крім залізничного)

АЕ №284200

безстроковий

3

АЕ №284201

безстроковий

4

страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного
транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту),
вантажів та багажу (вантажобагажу)]
страхування медичних витрат

АЕ №284202

безстроковий

5

Страхування від нещасних випадків

АЕ №284203

безстроковий

6

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

АЕ №284204

безстроковий

7

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

АЕ №284211

безстроковий

8

страхування фінансових ризиків

АЕ №284212

безстроковий

9

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

АЕ №284213

безстроковий

10

страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної
відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників
повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту
(включаючи відповідальність перевізника)]

АЕ №284214

безстроковий

Страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за
б/н
бестроковий
непогашення кредиту)
2. Основи подання фінансової звітності та інформації.
Бухгалтерський облік компанії ведеться відповідно до Закону України “ Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”,
Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, іншими нормативними актами, які регламентують ведення бухгалтерського обліку в Україні.
Фінансова звітність згідно МСФЗ складається на підставі інформації про активи, зобов’язання , капіталі, господарських операціях і результатах
діяльності компанії за даними бухгалтерського обліку шляхом трансформації (корегування) статей у відповідності до вимог Міжнародних
стандартів фінансової звітності.
Фінансова звітність компанії надається у повній відповідності до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності, включаючи всі
прийняті раніше Міжнародні стандарти і інтерпретації Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).
Компанія здійснює ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства України і Положень (стандартів) бухгалтерського обліку
(ПСБО). Фінансова звітність складається на основі даних бухгалтерського обліку згідно П(С)БО з внесенням корегувань, проведенням
перекласифікації статей з метою достовірного надання інформації у відповідності до МСФЗ. Для складання фінансової звітності у відповідності до
МСФЗ керівництво здійснює оцінку активів, зобов’язань і витрат на основі принципу обачності.
Припущення про безперервність діяльності
Фінансова звітність Товариства підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і
погашення зобов’язань відбувається в ході звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б провести в тому
випадку, якби Товариство не могло продовжити подальше здійснення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності
діяльності.
11

2.1. Облікова політика
Основа формування облікових політик
Облікові політики - конкретні принципи, основи, домовленості, правила та практика, застосовані суб'єктом господарювання при складанні та
поданні фінансової звітності. МСФЗ наводить облікові політики, які, за висновком РМСБО, дають змогу скласти таку фінансову звітність, яка
міститиме доречну та достовірну інформацію про операції, інші події та умови, до яких вони застосовуються. Такі політики не слід застосовувати,
якщо вплив їх застосування є несуттєвим.
Облікова політика Товариства розроблена та затверджена керівництвом Товариства відповідно до вимог МСБО 8 «Облікові політики, зміни в
облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ.
Інформація про облікові політики
Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших подій або умов, якщо МСФЗ конкретно не
вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких інші політики можуть бути доречними.
Основні облікові оцінки та припущення
Компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, що визнаються у фінансовій звітності протягом
наступного фінансового року. Оцінки та припущення постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших
факторах, у тому числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин.
А) Остаточні зобов’язання за вимогами, що заявлені за договорами страхування
Оцінка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є найбільш важливою бухгалтерською оцінкою Компанії. Існує
декілька причин невизначеності, які необхідно враховувати при оцінці зобов’язань, по яким Компанія в кінцевому випадку буде здійснювати
виплати за такими вимогами. Зокрема, збільшились вимоги по договорам страхування медичних витрат. Вимоги аналізується окремо для
припинених та не припинених вимог. Розвиток великих втрат аналізується окремо. Вимоги за не припиненими вимогами можуть бути оцінені з
більшою надійністю, і процеси оцінки Компанії відображають всі фактори, які впливають на кількість і терміни потоків грошових коштів за цими
договорами. Коротший період для врегулювання цих вимог дозволяє Компанії досягти більш високого ступеня впевненості в оціночній вартості
вимог, і порівняно мало випадків, що виникли, але не заявлені, існує в кінці року. Однак, чим довше часу необхідно для оцінки виявлення
припинених вимог, тим процес оцінки є більш невизначеним по цих вимогам. Практично всі зобов’язання по випадкам, що виникли, але не
заявлені, за договорами страхування медичних витрат відносяться до вимог припинених.
Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ
Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво Товариства застосовує судження під час
розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та
достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:
•
подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;
•
відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;
•
є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•
є повною в усіх суттєвих аспектах.
Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі джерел та враховує їх у низхідному
порядку:
а)
вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б)
визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у Концептуальній основі фінансової
звітності.
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення інших органів, що розробляють та затверджують
стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві
практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам.
Судження щодо справедливої вартості активів Товариства
Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових ринках, розраховується на основі поточної ринкової
вартості на момент закриття торгів на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо передбачуваних
майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням
вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».
Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів
Протягом звітного 2016 року переоцінка нерухомості із залученням незалежних оцінювачів не здійснювалась.
Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових інструментів, де ринкові
котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що:
а)
вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо
відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки
інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та
б)
вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи (витрати) може бути значним.
Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного
рейтингу контрагента, дати оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці вартості фінансових інструментів у
разі відсутності ринкових котирувань мала б істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.
Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний вплив на передбачувану справедливу
вартість.
Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів
Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових інструментів, що входять до складу
фінансових активів. Професійне судження за цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці
та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним
керівництву Товариства фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.
Використання ставок дисконтування
Станом на 31.12.2017 середньозважена ставка за портфелем банківських депозитів у національній валюті в банках, у яких не введено
тимчасову адміністрацію або не запроваджено ліквідаційну комісію, становила 11,8% річних, за портфелем депозитів у доларах США – 6,7%
річних.
Судження щодо виявлення ознак знецінення активів
На кожну звітну дату Товариство проводить аналіз дебіторської заборгованості, іншої дебіторської заборгованості та інших фінансових
активів на предмет наявності ознак їх знецінення. Збиток від знецінення визнається виходячи з власного професійного судження керівництва за
наявності об’єктивних даних, що свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті однієї або
кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.
Розкриття інформації щодо використання справедливої вартості
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою вартістю
Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9
та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного звітного періоду.

Класи активів та
зобов’язань, оцінених за
справедливою вартістю
Грошові кошти та їх
еквіваленти
Депозити (крім депозитів до
запитання)

Боргові цінні папери

Інструменти капіталу

Інвестиційна нерухомість

Дебіторська заборгованість

Поточні зобов’язання

Методики оцінювання
Первісна та подальша оцінка грошових коштів
та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх
номінальній вартості
Первісна оцінка депозиту здійснюється за його
справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює
його номінальній вартості. Подальша оцінка
депозитів у національній валюті здійснюється
за справедливою вартістю очікуваних
грошових потоків
Первісна оцінка боргових цінних паперів як
фінансових активів здійснюється за
справедливою вартістю, яка зазвичай дорівнює
ціні операції, в ході якої був отриманий актив.
Подальша оцінка боргових цінних паперів
здійснюється за справедливою вартістю.
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою вартістю, яка
зазвичай дорівнює ціні операції, в ході якої був
отриманий актив. Подальша оцінка
інструментів капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату оцінки.
Первісна оцінка інвестиційної нерухомості
здійснюється за собівартістю. Подальша оцінка
інвестиційної нерухомості здійснюється за
справедливою вартістю на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка дебіторської
заборгованості здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості погашення,
тобто сумі очікуваних контрактних грошових
потоків на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка поточних
зобов’язань здійснюється за вартістю
погашення

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтування
грошових потоків)

Ставки за депозитами, ефективні
ставки за депозитними
договорами

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки, котирування аналогічних
боргових цінних паперів,
дисконтовані потоки грошових
коштів
Офіційні біржові курси
організаторів торгів на дату
оцінки, за відсутності
визначеного біржового курсу на
дату оцінки, використовується
остання балансова вартість, ціни
закриття біржового торгового дня
Ціни на ринку нерухомості, дані
оцінки професійних оцінювачів

Ринковий,
витратний

Ринковий,
дохідний,
витратний

Вихідні дані

Дохідний

Контрактні умови, ймовірність
погашення, очікувані вхідні
грошові потоки

Витратний

Контрактні умови, ймовірність
погашення, очікувані вихідні
грошові потоки

Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості»
Справедлива вартість фінансових інструментів не застосовувалась.
2.2. Грошові кошти компанії.
Грошовими коштами та їх еквівалентами в компанії вважати грошові кошти на поточних рахунках, інших рахунках в банках
(депозитні), грошові кошти в касі Компанії, грошові документи і їх еквіваленти, які не обмежуються у використанні. Фінансова звітність компанії
складається в національній валюті України - гривні.
Курсові різниці відображаються загальною сумою у фінансовій звітності того періоду, в якому вони виникають.
На дату складання фінансової звітності згідно МСБО 21 всі монетарні статті, які обліковуються в іноземній валюті перераховуються і
відображаються по курсу НБУ на дату складання звітності.
2.3. Оренда.
Оренда класифікується як фінансова оренда, коли за умовами оренди передаються в основному всі ризики і вигоди, пов’язані з
експлуатацією активу, і оренда відповідає одному з критеріїв визначених в МСБО 17 “Оренда”. Всі інші види оренди класифікуються як операційна
оренда.
Активи, які утримуються на умовах фінансової оренди, визнаються активами компанії за найменшою із вартостей або за справедливою
вартістю або дисконтованою вартістю мінімальних орендних платежів на дату отримання. Відповідна заборгованість включається в баланс як
зобов’язання по фінансовій оренді, з поділом на довгострокову і короткострокову заборгованість.
Орендні платежі операційної оренди відображаються в звіті про фінансові результати пропорційно відповідно до періоду оренди. У
випадку надання в операційну оренду майна компанії, суми орендних платежів відображаються як інший операційний дохід в сумі нарахування за
поточний період.
2.4. Визнання доходів і витрат.
Доходи компанії визнаються доходами на основі принципів нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції станеться
збільшення економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Процентний дохід визнається в тому періоді, до якого він відноситься, виходячи з принципу нарахування.
Дохід від дивідендів визнається, коли виникає право акціонерів на отримання платежу. Витрати, пов’язані з отриманням доходу, визнаються
одночасно з відповідним доходом.
2.5. Основні засоби.
Основні засоби компанії обліковуються і відображаються у фінансовій звітності відповідно до МСБО 16 “Основні засоби”.
Основні засоби – це матеріальні активи компанії, строк корисного використання яких більше одного року і які утримуються для
використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання в оренду або для адміністративних цілей. До основних засобів
компанії відносять активи первісна вартість яких становить від 6000,00 грн.
Основні засоби компанії обліковуються по об’єктам. Об’єкти основних засобів класифікуються за окремими класами. Готові до
експлуатації об’єкти, які планують використовувати в складі основних засобів, до моменту початку експлуатації обліковуються в складі класу
придбання, але не введення в експлуатацію основних засобів.
Придбані основні засоби оцінюються за первинною вартістю, яка включає в себе вартість придбання і всі затрати пов’язані з доставкою і
доведенням об’єкта до експлуатації.
Виготовлення об’єктів основних засобів власними силами оцінюється за фактичними прямими витратами на їх створення. Під час вводу
в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідно до МСБО 36 “Зменшення корисності активів”.
Ліквідаційна вартість – це сума грошових коштів, яку компанія очікує отримати за актив при його вибутті після закінчення строку
корисного використання, за вирахуванням затрат на його вибуття. У випадку коли ліквідаційну вартість об’єкту основних засобів неможливо
оцінити або сума її неістотна , ліквідаційна вартість не визначається.
Строк корисного використання по групам однорідних об’єктів основних засобів визначається керівництвом компанії. За результатами
щорічної інвентаризації основних засобів строк їх корисного використання може переглядатись.

Строк корисного використання об’єктів основних засобів, отриманих в лізинг, встановлюється рівним терміну дії договору лізингу
(строку оплати лізингових платежів).
Нарахування амортизації по об’єктам основних засобів здійснюється прямолінійно, з врахуванням строку корисного використання цього
об’єкта. Нарахування амортизації основних засобів починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.
Витрати на обслуговування, експлуатацію і ремонт основних засобів списують на затрати періоду по мірі їх виникнення. Вартість
суттєвих оновлень і удосконалення основних засобів капіталізується. Якщо при зміні одного із компонентів складних об’єктів основних засобів
виконані умови визнання матеріального активу, то відповідні витрати додаються до балансової вартості складного об’єкту, а операція по заміні
розглядається як реалізація (вибуття) старого компонента.
На дату звітності для оцінки основних засобів використовувати первинну вартість.
У випадку наявності факторів знецінення активів, відображати основні засоби за мінусом збитку від знецінення згідно МСБО 36
“Зменшення корисності активів”
2.6. Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи компанії обліковуються і відображаються у фінансовій звітності згідно МСБО 38 “ Нематеріальні активи”.
Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені
від компанії) і утримуються компанією на протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних
цілях або передачі в оренду іншим особам.
Об’єкти нематеріальних активів класифікуються за окремими групами:
- права користування природними ресурсами;
- права користування майном;
- права на знаки для товарів і послуг;
- права на об’єкти промислової власності;
- авторські та суміжні з ними права;
- інші нематеріальні активи.
Нематеріальні активи оцінюються за первісною вартістю (собівартістю), яка включає вартість придбання і затрати, пов’язані з
доведенням нематеріальних активів до експлуатації.
Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається із всіх затрат на виробництво і підготовку активу до
використання. Витрати на дослідження (науково-дослідні роботи) визнаються в період їх виникнення.
Наступні витрати на нематеріальні активи збільшують їх собівартість, якщо:
- існує ймовірність що ці витрати призведуть до генерування активом майбутніх економічних вигод, які перевищать його початково оцінений рівень
ефективності;
- якщо витрати можливо достовірно оцінити і віднести на відповідний актив.
Якщо подальші витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримання первісної ефективності активу, вони визнаються витратами
періоду.
Нематеріальні активи амортизуються прямолінійним методом на протязі очікуваного строку їх експлуатації. Нарахування амортизації
починається з місяця, наступного за місяцем вводу в експлуатацію.
Очікуваний строк корисного використання нематеріальних активів визначається при його обліку з врахуванням морального зносу,
правових і інших обмежень відносно строків використання або інших факторів, а також строків використання подібних активів.
На звітну дату матеріальні активи обліковуються за первісною вартістю з врахуванням можливого знецінення згідно МСБО 36
“Зменшення корисності активів”.
2.7. Фінансові інвестиції.
Фінансові інвестиції обліковуються відповідно до МСБО 32 і 39.
Зменшення корисності активів.
Компанія відображає необоротні активи у фінансовій звітності з врахуванням знецінення відповідно до МСБО 36.
На дату складання фінансової звітності компанія може визначати ознаки знецінення активів:
- більш суттєве зменшення ринкової вартості активу протягом звітного періоду, ніж сподівались;
- старіння чи пошкодження активу;
- суттєві негативні зміни в технологічній, ринковій чи правовій сфері, в якій здійснює діяльність компанія, протягом звітного періоду або очікувані
найближчим часом;
- перевищення балансової вартості чистих активів над їх ринковою вартістю;
- суттєві зміни способу використання активу протягом звітного періоду або такі ж очікувані зміни в наступному періоді, які негативно впливають на
діяльність компанії.
У випадку наявності ознак знецінення активів, компанія визначає суму очікуваного відшкодування активу. Сума очікуваного
відшкодування активу – це найбільша з двох оцінок: справедливої вартості за мінусом затрат на продаж і цінністю використання. Якщо сума
очікуваного відшкодування менше балансової вартості активу, різниця визнається збитками від знецінення в звіті про фінансові результати з
одночасним зменшенням балансової вартості активу до суми відшкодування.
Специфіка діяльності компанії передбачає обліковувати всі підприємства, як єдину одиницю, що генерує грошові потоки, тому
знецінення окремого активу, у випадку відсутності ознак знецінення одиниці в цілому, у звітності не відображається.
2.8. Компанія для складання фінансової звітності застосовує базовий підхід до обліку витрат на позики, згідно МСБО 23. Витрати
на позики (проценти і інші витрати, понесені в зв’язку з залученням позикових коштів) визнаються витратами того періоду, в якому вони виникли, з
відображенням у фінансовій звітності.
2.9. Запаси.
Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється у відповідності з МСБО 2. Собівартість придбаних запасів складається
із вартості придбання і інших витрат, безпосередньо пов’язаних з їх придбанням.
2.10. Дебіторська заборгованість.
Для фінансової звітності дебіторська заборгованість класифікується як поточна і довгострокова. Для відображення безнадійної
дебіторської заборгованості на підприємстві може створюватись резерв сумнівних боргів.
2.11. Зобов’язання і резерви.
Облік і визнання зобов’язань і резервів в компанії здійснюється відповідно до МСБО 37 “Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні
активи”.
Зобов’язання компанії класифікуються як довгострокові (строк погашення більше 12 місяців) і поточні (строк погашення до 12 місяців).
Поточна кредиторська заборгованість обліковується і відображається в балансі за первісною вартістю яка дорівнює справедливій вартості
отриманих товарів або послуг.
Компанія переводить частину довгострокової кредиторської заборгованості в стан короткострокової, коли станом на дату балансу, за
умовами договору до повернення частини боргу залишається менше 365 днів.
Компанія формує страхові резерви з метою покриття збитків, які можуть виникнути.
Компанія визнає умовні зобов’язання, виходячи з їх критеріїв визнання, покладаючись на оцінку ймовірності їх виникнення і суми
погашення, отриманої від експертів.
Страхові та інвестиційні контракти- класифікація
Компанія укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризиків або фінансових ризиків або обох видів ризиків. Страховими є
контрактами, які передають суттєвий страховий ризик. Такі контракти можуть також передавати фінансовий ризик. В якості загальної політики
Компанія визнає значним ризиком потенційне зобов’язання по виплаті відшкодування у разі настання страхового випадку, що принаймні на 10%
перевищує суму відшкодування, що підлягає виплаті у разі, якщо страховий випадок не відбудеться.
Інвестиційними контрактами є договори, які передають фінансові ризики без значного страхового ризику.

Деякі з страхових та інвестиційних контрактів мають умови дискреційної участі (УДУ). Ця умова дає право на отримання, в додаток до
гарантованих виплат, додаткові виплати і бонуси:
А) які, ймовірно, становитимуть значну частину всіх контрактних виплат,
Б) рішення про суму або визначення часу яких за контрактом належить емітентові,
В) за умовами контракту вони ґрунтуються на:
- результатах операцій за визначеним пулом контрактів або за контрактом визначеного типу,
- реалізованих або нереалізованих доходах від інвестицій за визначеним пулом активів, утримуваних емітентом,
або
- Прибутку чи збитку підприємства, фонду або іншого суб’єкта господарювання, які є емітентом контакту.
Місцеві нормативні акти та умови цих договорів встановлюють основу для визначення сум на які додаткові дискреційні виплати розраховуються
(УДУ право на надлишкові доходи) та в рамках якого Компанія може здійснювати розподіл в частинах та в терміни виплат передбачених для
утримувачів контрактів. Принаймні 90% від надлишкового інвестиційного доходу має бути розподілене на утримувачів контрактів в цілому (що
може включати майбутніх утримувачів контрактів); розмір та час виплат такого розподілу конкретним утримувачам контрактів є умовою
дискреційної участі Компанії; предметом рекомендацій відповідного місцевого актуарію.
2.12. Винагорода працівникам.
Всі винагороди працівникам в компанії обліковуються як поточні, відповідно до МСБО 19 “Виплати працівникам”. В процесі
господарської діяльності компанія сплачує обов’язкові внески в Пенсійний фонд і інші фонди соціального страхування за своїх працівників, в
розмірі передбаченому законодавством України.
2.13. Витрати з податку на прибуток.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 “Податки на
прибуток”.
Витрати з податку на прибуток, які відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із суми поточного і відстроченого
податку на прибуток.
Поточний податок на прибуток визначається виходячи із суми оподатковуваного доходу (прибутку) за рік, який обчислюється згідно
податкового законодавства України.
Відстрочені податкові активи відображаються лише в тому випадку, коли існує ймовірність, що наявність майбутнього оподатковуваного
доходу дозволить реалізувати відстрочені податкові активи або можуть бути зараховані проти існуючих відкладених податкових зобов’язань.
2.14. Власний капітал.
Статутний капітал, включає в себе внески акціонерів.
Компанія визнає резервний фонд власного капіталу, який сформований згідно статуту компанії.
Компанія нараховує дивіденди акціонерам, і визнає їх як зобов’язання на звітну дату лише в тому випадку, якщо вони були оголошені до
звітної дати включно.
Порядок розподілу накопиченого прибутку визначається зборами акціонерів.
2.15. Сегменти.
У зв’язку з тим, що компанія займається одним видом діяльності, сегменти не виділяються.
У випадку розширення масштабів діяльності компанії і появі нових видів виробництва чи послуг, компанія буде надавати фінансову звітність
відповідно до МСФЗ “Операційні сегменти”.
2.16. Пов’язані особи.
У відповідності до ознак пов’язаних осіб, які наводяться в МСФЗ 24, пов’язані особи в компанії відсутні.
2.17. Події які виникли після звітної дати.
Керівництво компанії визначає порядок, дату підписання фінансової звітності і перелік уповноважених осіб, які можуть підписувати
звітність.
При складанні фінансової звітності компанія враховує події, які виникли після звітної дати, і відображає їх у фінансовій звітності
відповідно до МСФЗ 10.
2.18. Форми фінансової звітності.
Компанія визначає форми надання фінансової звітності у відповідності до рекомендацій МСФЗ 1.
Баланс складається методом поділу активів і зобов’язань на поточні і довгострокові.
Звіт про фінансові результати складається методом поділу витрат за функціональною ознакою.
Звіт про зміни у власному капіталі надається в розгорнутому форматі.
Звіт про рух грошових коштів складається відповідно до МСБО 7.
Примітки до фінансової звітності складаються у відповідності до вимог, викладених у всіх МСБО.
2.19. Використання нових та переглянутих стандартів, які були випущені і набирають чинності в 2017 році.
Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'ясненням
Компанія вперше застосувала деякі поправки до стандартів, які вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2017 року
або після цієї дати. Компанія не застосовувала достроково стандарти, роз'яснення або поправки, які були випущені, але не вступили в силу.
Характер і вплив кожної поправки описані нижче:
Поправки до МСФЗ (IAS) 7 «Звіт про рух грошових коштів» - «Ініціатива в сфері розкриття інформації»
Поправки вимагають, щоб організація розкривала інформацію про зміни в зобов'язаннях, обумовлених фінансовою діяльністю, включаючи
як зміни, зумовлені грошовими потоками, так і зміни, не обумовлені ними.
Поправки до МСФЗ (IAS) 12 «Податки на прибуток» - «Визнання відстрочених податкових активів щодо нереалізованих збитків»
Поправки роз'яснюють, що організація повинна враховувати те, обмежує чи податкове законодавство джерела оподатковуваного прибутку,
проти якої вона може робити відрахування при відновленні такої тимчасовою різниці, пов'язаної з нереалізованими збитками. Крім того, поправки
містять вказівки щодо того, як організація повинна визначати майбутній оподаткований прибуток, і описують обставини, при яких
оподатковуваний прибуток може передбачати відшкодування деяких активів в сумі, що перевищує їх балансову вартість.
Компанія застосувала поправки ретроспективно. Однак їх застосування не зробило впливу на фінансове становище і результати діяльності
Компанії, оскільки Компанія не має тимчасових різниць або активів, які належать до сфери застосування даних поправок.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 12 «Розкриття інформації про участь в інших організаціях» - «Роз'яснення сфери застосування вимог до
розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 12"
Поправки роз'яснюють, що вимоги до розкриття інформації в МСФЗ (IFRS) 12, за винятком описаних в пунктах B10-B16, застосовуються
щодо частки участі організації в дочірньої організації, спільному підприємстві або асоційованого підприємства (або частини частки в спільному
підприємстві або асоційованого підприємства) , яка класифікується (або включається до складу ліквідаційної Компанії, яка класифікується) як
призначена для продажу.
Стандарти, які були випущені, але ще не вступили в силу
Нижче наводяться стандарти і роз'яснення, які були випущені, але ще не вступили в силу на дату випуску фінансової звітності Компанії.
Компанія має намір застосувати ці стандарти з дати їх вступу в силу.
МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 року Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка замінює МСФЗ (IAS) 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» та всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. МСФЗ (IFRS) 9 об'єднує разом три частини проекту з обліку
фінансових інструментів: класифікація та оцінка, знецінення та облік хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для річних звітних періодів, що
починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати, при цьому допускається дострокове застосування. За винятком обліку хеджування, стандарт

застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. Вимоги щодо обліку хеджування, головним чином,
застосовуються перспективно, з деякими обмеженими винятками.
Компанія планує почати застосування нового стандарту з необхідною дати вступу в силу і не перераховуватиме порівняльну інформацію. У
2017 році Компанія здійснила детальну оцінку впливу всіх трьох частин МСФЗ (IFRS) 9. Ця оцінка ґрунтується на інформації, доступної в даний
час, і може бути змінена внаслідок отримання додаткової обґрунтованою і підтверджена інформації, яка стане доступною для Компанії у 2018 році,
коли компанія почне застосування МСФЗ (IFRS) 9. в цілому, компанія не очікує значного впливу нових вимог на свій звіт про фінансовий стан і
власний капітал.
(а) Класифікація і оцінка
Компанія не очікує значного впливу на свій бухгалтерський баланс і власний капітал при застосуванні вимог до класифікації та оцінки
МСФЗ (IFRS) 9. Компанія планує продовжувати оцінювати за справедливою вартістю всі фінансові активи, які оцінюються в даний час за
справедливою вартістю.
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з покупцями»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 року, а в квітні 2016 року було внесено поправки. Стандарт передбачає модель, що включає
п'ять етапів, яка буде застосовуватися щодо виручки за договорами з покупцями. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається в сумі, що відбиває
відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу товарів або послуг покупцеві.
Новий стандарт по виручці замінить всі існуючі вимоги МСФЗ до визнання виручки. Вимагатиметься повне ретроспективне застосування
або модифіковане ретроспективне застосування для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати; при цьому допускається
дострокове застосування. В даний час Компанія оцінює можливий вплив цих поправок на її фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28 «Продаж або внесок активів в угодах між інвестором і його асоційованої
організацією або спільним підприємством»
Поправки розглядають протиріччя між МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частині обліку втрати контролю над дочірньою організацією,
яка продається асоційованого підприємства або спільному підприємству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють, що прибуток або збиток, які
виникають в результаті продажу або внеску активів, що представляють собою бізнес згідно з визначенням в МСФЗ (IFRS) 3, в угоді між інвестором
і його асоційованої організацією або спільним підприємством, визнаються в повному обсязі. Однак прибуток або збиток, які виникають в результаті
продажу або внеску активів, які не становлять собою бізнес, визнаються тільки в межах часток участі, наявних у інших, ніж організація, інвесторів в
асоційованого підприємства або спільному підприємстві. Рада з МСФЗ переніс дату вступу даних поправок в силу на невизначений термін, проте
організація, яка застосовує дані поправки достроково, повинна застосовувати їх перспективно. В даний час Компанія оцінює можливий вплив цих
поправок на її фінансову звітність.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат на основі акцій»
Рада з МСФЗ випустила поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Виплати на основі акцій», в яких розглядаються три основних аспекти: вплив умов
переходу прав на оцінку операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами; класифікація операцій по виплатах на основі акцій
з умовою розрахунків на нетто-основі для зобов'язань з податку, утримуваного у джерела; облік зміни умов операції з виплат на основі акцій, в
результаті якого операція перестає класифікуватися як операція з розрахунками грошовими коштами і починає класифікуватися як операція з
розрахунками пайовими інструментами.
При прийнятті поправок організації не зобов'язані перераховувати інформацію за попередні періоди, проте допускається ретроспективне
застосування за умови застосування поправок щодо всіх трьох аспектів і дотримання інших критеріїв. Поправки набувають чинності для річних
періодів, що починаються 1 січня 2018 року або пізніше цієї дати заохочується. Допускається застосування до цієї дати. В даний час Компанія
оцінює можливий вплив цих поправок на її фінансову звітність.
МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда»
МСФЗ (IFRS) 16 був випущений в січні 2016 року і замінює собою МСФЗ (IAS) 17 «Оренда», Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 4 «Визначення
наявності в угоді ознак оренди», Роз'яснення ПКР (SIC) 15 «Операційна оренда - стимули» і Роз'яснення ПКР (SIC) 27 «Визначення сутності
операцій, які мають юридичну форму оренди». МСФЗ (IFRS) 16 встановлює принципи визнання, оцінки, подання та розкриття інформації про
оренду і вимагає, щоб орендарі відбивали всі договори оренди з використанням єдиної моделі обліку в балансі, аналогічно порядку обліку,
передбаченому в МСФЗ (IAS) 17 для фінансової оренди. Стандарт передбачає два звільнення від визнання для орендарів - щодо оренди активів з
низькою вартістю (наприклад, персональних комп'ютерів) і короткострокової оренди (оренди з терміном не більше 12 місяців). На дату початку
оренди орендар буде визнавати зобов'язання щодо орендних платежів (зобов'язання з оренди), а також актив, який представляє право користування
базовим активом протягом терміну оренди (актив у формі права користування). Орендарі будуть зобов'язані визнавати витрати на відсотки за
зобов'язанням по оренді окремо від витрат по амортизації актив у формі права користування.
Орендарі також повинні будуть переоцінювати зобов'язання по оренді при настанні певної події (наприклад, зміну термінів оренди, зміні
майбутніх орендних платежів в результаті зміни індексу або ставки, що використовуються для визначення таких платежів). У більшості випадків
орендар буде враховувати суми переоцінки зобов'язання по оренді в якості коригування активу в формі права користування.
Порядок обліку для орендодавця відповідно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не змінюється в порівнянні з діючими в даний момент вимог
МСФЗ (IAS) 17. Орендодавці будуть продовжувати класифікувати оренду, використовуючи ті ж принципи класифікації, що і в МСФЗ (IAS) 17,
виділяючи при цьому два види оренди: операційну і фінансову.
Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17.
МСФЗ (IFRS) 16 набуває чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускається застосування до
цієї дати, але не раніше дати застосування організацією МСФЗ (IFRS) 15. Орендар має право застосовувати даний стандарт з використанням
ретроспективного підходу або модифікованого ретроспективного підходу. Перехідні положення стандарту передбачають певні звільнення.
У 2018 році Компанія продовжить оцінювати можливий вплив МСФЗ (IFRS) 16 на свою фінансову звітність.
МСФЗ (IFRS) 17 "Страхові контракти"
В травнем 2017 року Рада з МСФЗ випустила МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», новий всеосяжний стандарт фінансової звітності
для договорів страхування, який розглядає питання визнання і оцінки, подання та розкриття інформації. Коли МСФЗ (IFRS) 17 вступить в силу, він
замінить собою МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти", який був випущений в 2005 році. МСФЗ (IFRS) 17 застосовується до всіх видів договорів
страхування (страхування життя і страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування і перестрахування) незалежно від виду
організації, яка випускає їх, а також до певних запобіжних заходів і фінансовим інструментам з умовами дискреційного участі. Є кілька винятків зі
сфери застосування. Основна мета МСФЗ (IFRS) 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш ефективною і послідовною
для страховиків. На відміну від вимог МСФЗ (IFRS) 4, які в основному базуються на попередніх місцевих облікових політиках, МСФЗ (IFRS) 17
надає всебічну модель обліку договорів страхування, охоплюючи все доречні аспекти обліку. В основі МСФЗ (IFRS) 17 лежить загальна модель,
доповнена наступним:
• Певні модифікації для договорів страхування з прямою участю в інвестиційному доході (метод змінної винагороди).
• Спрощений підхід (підхід на основі розподілу премії) в основному для короткострокових договорів
МСФЗ (IFRS) 17 набуває чинності в ті періоди, починаючи з 1 січня 2021 року або після цієї дати, при цьому у Вас можуть запитати
порівняльну інформацію. Допускається застосування до цієї дати за умови, що організація також застосовує МСФЗ (IFRS) 9 і МСФЗ (IFRS) 15 на
дату першого застосування МСФЗ (IFRS) 17 або до неї. Даний стандарт не застосовний до Компанії.
Поправки до МСФЗ (IAS) 40 «Переклади інвестиційної нерухомості з категорії в категорію»
Поправки роз'яснюють, коли організація повинна переводити об'єкти нерухомості, включаючи нерухомість, що знаходиться в процесі
будівництва або розвитку, в категорію або з категорії інвестиційної нерухомості. У поправках зазначено, що зміна характеру використання
відбувається, коли об'єкт нерухомості починає або перестає відповідати визначенню інвестиційної нерухомості і існують свідоцтва зміни характеру
його використання. Зміна намірів керівництва щодо використання об'єкта нерухомості саме по собі не свідчить про зміну характеру його
використання. Організації повинні застосовувати дані поправки перспективно щодо змін характеру використання, які відбуваються на дату початку
річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує поправки, або після цієї дати. Організація повинна повторно проаналізувати
класифікацію нерухомості, утримуваної на цю дату, і, у разі необхідності, здійснити переказ нерухомості для відображення умов, які існують на цю
дату. Допускається ретроспективне застосування відповідно до МСФЗ (IAS) 8, але тільки якщо це можливо без використання більш пізньої
інформації. Поправки набувають чинності для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до

цієї дати за умови розкриття даного факту. Компанія буде застосовувати дані поправки, коли вони вступлять в силу. Однак оскільки поточна
діяльність Компанії відповідає вимогам роз'яснення, Компанія не очікує, що воно вплине на її фінансову звітність.
Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2014-2016 рр. (Випущені в грудні 2016 року)
Дані удосконалення включають такі:
МСФЗ (IFRS) 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності» - видалення короткострокових звільнень для
організацій, вперше застосовують МСФЗ
Короткострокові звільнення, передбачені пунктами E3-E7 МСФЗ (IFRS) 1, були видалені, оскільки вони виконали свою функцію. Дані
поправки вступають в чинності 1 січня 2018 р Дані поправки не застосовуються до Компанії.
МСФЗ (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані організації та спільні підприємства» - Роз'яснення того, що рішення оцінювати об'єкти інвестиції
за справедливою вартістю через прибуток або збиток має прийматися окремо для кожної інвестиції.
Поправки роз'яснюють наступне:
• Організація, яка спеціалізується на венчурних інвестиціях, або інший продавець може прийняти рішення оцінювати інвестиції в
асоційовані організації та спільні підприємства за справедливою вартістю через прибуток або збиток. Таке рішення приймається окремо для кожної
інвестиції при первісному визнанні.
• Якщо організація, яка сама не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованого підприємства або спільному підприємстві,
є інвестиційними організаціями, то при застосуванні методу участі в капіталі така організація може вирішити зберегти оцінку за справедливою
вартістю, застосовану її асоційованої організацією або спільним підприємством, є інвестиційними організаціями, до своїх власних часток участі в
дочірніх організаціях. Таке рішення приймається окремо для кожної асоційованої організації або спільного підприємства, що є інвестиційними
організаціями, на більш пізню з таких дат: (а) дату первісного визнання асоційованого підприємства або спільного підприємства, що є
інвестиційними організаціями; (в) дату, на яку асоційована організація або спільне підприємство стають інвестиційними організаціями; і (c) дату, на
яку асоційована організація або спільне підприємство, є інвестиційними організаціями, вперше стають материнськими організаціями.
Дані поправки застосовуються ретроспективно і вступають в силу 1 січня 2018 р. Допускається застосування до цієї дати. Якщо організація
застосує дані поправки до більш раннього періоду, вона повинна розкрити цей факт. Дані поправки не застосовні до Компанії.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 4 «Застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» разом з МСФЗ (IFRS) 4 "Страхові контракти
"
Дані поправки усувають проблеми, що виникають у зв'язку із застосуванням нового стандарту за фінансовими інструментами, МСФЗ
(IFRS) 9, до впровадження МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування», який замінює собою МСФЗ (IFRS) 4. Поправки передбачають дві можливості
для організацій, випускають договори страхування: тимчасове звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 і метод накладення. Тимчасове
звільнення вперше застосовується в ті періоди, починаючи з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Організація може прийняти рішення про
застосування методу накладення, коли вона вперше застосовує МСФЗ (IFRS) 9, і застосовувати даний метод ретроспективно щодо фінансових
активів, класифікованих за рішенням організації при переході на МСФЗ (IFRS) 9. При цьому організація перераховує порівняльну інформацію, щоб
відобразити метод накладення, в тому і тільки в тому випадку, якщо вона перераховує порівняльну інформацію при застосуванні МСФЗ (IFRS) 9.
Дані поправки не застосовні до Компанії.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 22 «Операції в іноземній валюті та попередня оплата»
У роз'ясненні пояснюється, що датою операції для цілей визначення обмінного курсу, який повинен використовуватися при первісному
визнанні активу, витрати або доходу (або його частини) у разі припинення визнання немонетарного активу або немонетарного зобов'язання, що
виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати, є дата , на яку організація спочатку визнає немонетарний актив або
немонетарні зобов'язання, що виникають в результаті вчинення або отримання попередньої оплати. У разі декількох операцій вчинення або
отримання попередньої оплати організація повинна визначати дату операції для кожної виплати або отримання попередньої оплати. Організації
можуть застосовувати це роз'яснення ретроспективно. В якості альтернативи організація може застосовувати роз'яснення перспективно по
відношенню до всіх активів, витрат і доходів в рамках сфери застосування роз'яснення, спочатку визнаних на зазначену дату або після неї:
(I) початок звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дане роз'яснення; або
(IІ) початок попереднього звітного періоду, представленого в якості порівняльної інформації у фінансовій звітності звітного періоду, в
якому організація вперше застосовує дане роз'яснення.
Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї
дати за умови розкриття даного факту. Однак оскільки поточна діяльність Компанії відповідає вимогам роз'яснення, Компанія не очікує, що воно
вплине на її фінансову звітність.
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток»
Роз'яснення розглядає порядок обліку податку на прибуток, коли існує невизначеність податкових трактувань, що впливає на застосування
МСФЗ (IAS) 12. Роз'яснення не застосовується до податків або зборів, які не належать до сфери застосування МСФЗ (IAS) 12, а також не містить
особливих вимог , що стосуються відсотків і штрафів, пов'язаних з невизначеними податковими трактуваннями. Зокрема, роз'яснення розглядає
наступні питання:
- розглядає організація невизначені податкові трактування окремо;
- допущення, які організація робить щодо перевірки податкових трактувань податковими органами;
- як організація визначає оподатковуваний прибуток (податковий збиток), податкову базу, невикористані податкові збитки, невикористані
податкові пільги і ставки податку;
- як організація розглядає зміни фактів і обставин.
Організація повинна вирішити, чи розглядати кожну невизначену податкову трактування окремо або разом з однією або декількома іншими
невизначеними податковими трактуваннями. Необхідно використовувати підхід, який дозволить з більшою точністю передбачити результат
дозволу невизначеності. Роз'яснення вступає в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2019 року або після цієї дати. Допускаються певні
звільнення при переході. Компанія буде застосовувати роз'яснення з дати його вступу в силу. Оскільки Компанія здійснює свою діяльність в
складній податковому середовищі, застосування роз'яснення може вплинути на фінансову звітність Компанії та необхідне розкриття інформації.
Крім того, Компанія може бути змушена встановити процедури та методи отримання інформації, необхідної для своєчасного застосування
роз'яснення.
3. Примітки до звіту про фінансові результати
3.1. Дохід від основної діяльності
Тис. грн.
Чистий дохід від реалізації продукції
послуг) - чисті зароблені страхові премії
Всього

(товарів, робіт,

2016
18 080

2017
18 639

18 080

18 639

3.1.1. Доход від страхових премій. Договори страхування
Доходи компанії визнаються на основі принципу нарахування, коли існує впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення
економічних вигод, а сума доходу може бути достовірно визначена.
Сума (нарахованих) отриманих премій за видами страхування склала:

тис. грн.
2016 рік

2017 рік

Добровільне страхування:
Страхування від нещасних випадків

57,0

15,0

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)

20,0

21,0

Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

5 750,0

6 131,0

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

1 041,0

884,0

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

718,0

384,0

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

689,0

383,0

19,0

24,0

158 683,0

177 265,0

8,0

0,0

231

516,0

167 216,0

185 623,0

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)]
Страхування фінансових ризиків
Страхування медичних витрат
Обов’язкове страхування:
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування
Разом:
Премії, сплачені (нараховані) перестраховикам :
2016 рік

2017 рік

Добровільне страхування:
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)

2 498,0

2 393,0

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

880,0

302,0

Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

600,0

283,0

Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту)

579,0

283,0

0,0

3,0

144 237,0

163 054,0

141,0

293,0

148 935,0

166 611,0

Страхування відповідальності перед третіми особами [крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)]
Страхування фінансових ризиків
Обов’язкове страхування:
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування
Разом:
Страхові виплати
2016 рік
Добровільне страхування:
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я)
Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 7-12)
Страхування від нещасних випадків
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
Страхування медичних витрат
Обов’язкове страхування:
Разом:

2017 рік

50
0,0
34,0

7,0
0,0
5,0

1 167,0

1 214,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 251,0

1 226,0

Компанія сформували такі резерви:
•
Резерв незароблених премій
•
Резерв заявлених, але не виплачених збитків
Технічні резерви представлені такими категоріями дозволених активів:
грошові кошти на поточному рахунку
банківські вклади (депозити)
права вимоги до перестраховиків
Готівка в касі
Разом:

2016
1 410,0
3 290,0
0
0
4 700,0

2017
1 008,0
2 352,0
0,0
0,0
3 360,0

При формуванні страхових резервів ми дотримуватися вимог законодавства України.
Відповідно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страхові контракти» ми:
а) не визнавали 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) провели перевірку адекватності зобов'язань;

г) не проводили взаємозалік: щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов'язань; або доходів або витрат за договорами
перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими контрактами;
ґ) слідкували за тим, чи не зменшилась корисність його активів перестрахування
З урахуванням того, що МСБО та МСФЗ не визначають методів формування резервів, але мають певні застереження, при формуванні
резерву незароблених премій - метод розрахунку «1/365» основний метод , ми застосовували метод розрахунку «1/365» , як допустиму
альтернативу, а при формуванні резерву збитків, які виникли, але не заявлені визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов
договорів на підставі відомих вимог страхувальників, у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків у
результаті настання страхового випадку.
Зобов’язання зі страхуванням
Оцінка страхових резервів здійснюється шляхом обчислення за методами, визначеними законодавством. для відображення зобов’язань за
договорами страхування в Компанії формуються страхові резерви за такими методами:
резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули
на звітну дату. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування на будь-яку звітну дату за методом,
визначеним Законом України «Про страхування». Для розрахунку резерву незароблених премій на будь-яку дату приймаються страхові платежі у
розмірі 80 відсотків нарахованих страхових платежів з відповідних видів страхування з попередніх дев`яти місяців розрахункового періоду.
Розрахунок частки перестраховиків у резервах незароблених премій на будь-яку дату здійснюється у порядку, за яким визначається величина
резервів незароблених премій. Резерв незароблених премій розраховується методом 1/365;
резерв заявлених, але неврегульованих збитків створюється з моменту отримання інформації про страхові випадки із застрахованими
об’єктами. Оцінка величини резерву збитків визначається в залежності від сум фактичних або очікуваних страхувальниками збитків у результаті
настання страхового випадку. Витрати на врегулювання збитків включаються в резерв заявлених, але неврегульованих збитків.
Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань визнаються на дату затвердження страхового акту, який є підставою для нарахування
в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та відображаються в балансі за номінальною вартістю.
Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками визнаються на дату початку дії договору перестрахування та відображаються в обліку
відповідно до умов договору перестрахування.
Заборгованість з комісійної винагороди страхових агентів у бухгалтерському обліку визнається на дату підписання актів виконаних робіт
із агентської винагороди. Заборгованість з комісійної винагороди оцінюється відповідно до ставки комісійної винагороди за видами страхування,
які встановлюються відповідно до отриманих страхових платежів за договорами, укладеними за посередництва агентів.
3.2. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) і чисті понесені збитки за страховими виплатами
Тис. грн.
2016р
2017р.
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
(1 057)
(1 754)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
(958)
(810)
Всього
(2015)
(2 564)
3.3. Інші операційні доходи
Тис. грн.
2017р.
122
18
34
174

2016р.
168
114
5
287

Дохід від регресних вимог
Комісійна винагорода згідно агентських договорів
Доходи від списання кредиторської заборгованності
Всього

3.4. Інші фінансові доходи
Доходи за відсотками, нараховані за період:
2016р.

2017р.

Доходи за відсотками по депозитам, розміщеним у банках

330

526

Разом доходи за відсотками

330

526

3.5. Інші операційні витрати
2016 р.
Уцінка і списання цінних паперів та необоротних активів,
0
списання безнадійної дебіторської заборгованості
0
Всього

2017 р.
9 936,0
9 936,0

3.6. Елементи операційних витрат
Найменування показників
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

2016р.
39
2733
601
31
1306
4710

Тис. грн.
2017р.
45
3 038
667
48
1 511
5 309

3.7. Податок на прибуток
Найменування показника
2016р.
Поточний податок на прибуток
(6 388)
Оподаткування страхових компаній у 2017р. здійснюється наступним чином:

Тис. грн.
2017 р.
(6 970)

Страховики сплачують податок на прибуток за ставкою, визначеною відповідно до пункту 136.1 статті 136 Податкового кодексу України
за ставкою 3 відсотки та податок на дохід за ставкою, визначеною відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 Податкового
кодексу України за ставкою 18 відсотків.
Нарахований страховиком податок на дохід за ставкою, визначеною в підпункті 136.2.1 пункту 136.2 статті 136 Податкового кодексу
України, є різницею, яка зменшує фінансовий результат до оподаткування такого страховика.

Об'єкт оподаткування страховика, до якого застосовується ставка, визначена відповідно до підпунктів 136.2.1 та 136.2.2 пункту 136.2
статті 136 Податкового кодексу України, розраховується як сума страхових платежів, страхових внесків, страхових премій, нарахованих за
договорами страхування і співстрахування. При цьому страхові платежі, страхові внески, страхові премії за договорами співстрахування
включаються до складу об'єкта оподаткування страховика тільки в розмірі його частки страхової премії, передбаченої договором співстрахування.
Витрати з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності компанії відповідно до МСБО 12 «Податки на
прибуток». Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового
законодавства України. Розрахунок відстрочених податкових активів і зобов’язань не проводився і не рахувався, у звязку із відсутністю суттєвих
тимчасових різниць у бухгалтерському і податковому обліку.
4. Примітки до Балансу
Основні засоби
Тис. грн.
Малоцінні
необоротні
матеріальні
активи

Автомобілі

Інші основні
засоби

Будинки,
споруди

Всього

Первісна вартість на
01.01.2015р.
39

154

193

11

41

52

25

25

50

170

220

3

28

31

38

120

158

3

35

38

12

49

61

50

170

220

8

34

42

12

5

17

46

199

245

21

26

47

54

135

189

12

49

61

26

30

56

Надійшло за рік
Передача
Вибуття
Первісна вартість на
31.12.2015р.
Накопичена амортизація на
01.01.2015р.
Амортизація за період
Вибуття
Накопичена амортизація на
31.12.2015р.
Залишкова вартість на
01.01.2015р.
Залишкова вартість на
31.12.2015р.
Первісна вартість на
01.01.2016р.
Надійшло за рік
Передача
Вибуття
Первісна вартість на
31.12.2016р.
Накопичена амортизація на
01.01.2016р.
Амортизація за період
Вибуття
Накопичена амортизація на
31.12.2016р.
Залишкова вартість на
01.01.2016р.
Залишкова вартість на
31.12.2017р.

4.1. Нематеріальні активи
Тис. грн.
2016р.
2017
164

164

Первісна вартість на кінець року

164

164

Знос на початок року

150

151

Первісна вартість на початок року
Надійшло за рік

Нараховано амортизації за рік
Знос на кінець року

1

1

151

152
-

Вибуло протягом року
Балансова вартість на кінець року

12

11

Нематеріальні активи компанії складаються із ліцензій і програмного забезпечення
4.2. Довгострокові фінансові інвестиції
Класифікація фінансових інвестицій на 31.12.2017р. здійснювалась згідно МСФО 32 і 39. Інвестиції в Компанії обліковуються за історичною
вартістю відповідно до МСБО 39.
Фінансові інвестиції компанії на 31.12.2016 та 31.12.2017р.
Код ЄДРПОУ

Кількість

358 918,75

Вартість пакету
станом на
31.12.2016 грн.
6 413 934,03

Вартість пакету
станом на
31.12.2017 грн.
0,00

ЗАТ "Укртрансбуд"

32382210

1 435 675

ПАТ "ТОРГОВИЙ ДІМ ВІАН"

38864814

60 000

ВАТ "Укртрансгазсервіс"

21577790

794 990

1,00

60 000,00

1 200 000,00

1 200 000,00

0,25

198747,50

335 125,10

0,00

ПАТ "Пересувна механізована колона
№20"
ВАТ "Укрресурсзабезпечення"

01354148

610 000

0,25

152 500,00

3 050 000,00

0,00

32917048

74 950

0,25

18 737,50

74 950,00

0,00

ПАТ "Хімволокно Проект"

38389756

800 000

0,25

200 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ВАТ "ВО" Нафтохімія"

33343722

18130

0,25

4 532,50

18 130,14

18 130,14

ВАТ "Металургспецкомплекс"

32852845

249 113

0,25

62 278,25

249 113,00

249 113,00

ВАТ "Євромеблі"

30177928

3803

0,25

950,75

7 150,00

7 150,00

ПАТ "Лізингова компанія "Приват-Агро"

36925749

400 000

0,25

100 000,00

500 000,00

500 000,00

ПАТ "Профінанс"

37249988

545

100

54 500,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ПАТ "ЗНКІФ "СТАНДАРТ КЕПІТАЛ"

36927002

1 459

100

145 900,00

1 000 000,00

1 000 000,00

ПАТ "ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ"

37499765

122 500

1,00

120 000,00

2 450 000,00

2 450 000,00

ПАТ «ФК «АВАНГАРД»

36019681

483 871

0,25

120 967,75

2 100 000,00

2 100 000,00

ЗНВПІФ «АВК» ТОВ «КУА «ХОЛДИНГ
ГРУП»
ЗНВПІФ «ЛАЙФ САЙЕНС» ТОВ
«КУА«ХОЛДІНГ ГРУП»
ВАТ «Машинобудывний завод»

35141110

300

100

30 000,00

300 000,00

300 000,00

35141110

300

100

30 000

300 000,00

300 000,00

31951308

10 020

0,25

0,00

0,00

0,00

ВАТ «Укрнафтогазовидобування»

32381018

410 000

0,25

0,0

Назва

Номінальна
вартість
грн.
0,25

Сума,
грн.

Всього:

0,00

0,00

19 998 402,27

10 124 393,14

4.3.Запаси
Тис. грн.
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Всього

31.12.2016
30

31.12.2017р.
66

30

66

4.4. Поточна дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, послуги
Розрахунки з вітчизняними покупцями
Резерв сумнівних боргів
Всього

31.12.2016

Тис. грн.
31.12.2017р.

6 386

10 200

6 386

10 200

4.4.1 Інша дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість
Розрахунки за виданими авансами
Розрахунки з бюджетом
Інші оборотні активи
Витрати майбутніх періодів
Інша поточна дебіторська заборгованість за
послуги
Всього

31.12.2016
86

1 539

1 625

Тис. грн.
31.12.2017р.
87
2 326

2 413

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.
Станом на 31 грудня 2016 року Товариство не має знеціненої та/або простроченої заборгованості.
4.5.Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти в національній валюті
Грошові кошти в іноземній валюті
Всього

31.12.2016
14 762

Тис.грн
31.12.2017р.
8 272

14 762

8 272

4.6. Статутний капітал .
На 31.12.2017р. статутний капітал компанії складав 15 000 000,00 (П'ятнадцять мільйонів гривень 00 копійок).
ІНФОРМАЦІЯ
про учасників(засновників) фінансової установи
станом на 31.12.2017р.
Найменування
юридичної особи чи
П.І.Б. фізичної особи,
яка є засновником чи
учасником страховика

Місцезнаходження юридичної особи
чи паспортні дані фізичної особи,
яка є засновником, учасником,
акціонером страховика

Частка в
статутному фонді,
грн., у т.ч.

Частка в
статутному
фонді, %

Антоненко Анна
Михайлівна
2886112821
Боднар Ольга Павлівна
3161501789

МЕ №376333, виданий Дарницьким
РУ ГУМВС України в м. Києві
19.02.2004р.
НЮ №236180, виданий
Гусятинським РВ УМВС України в
Терпонільській області 20.11.2010р.
СМ №898746, виданий
Таращанським РВ ГУМВС України
в Київській області 13.11.2006р.
№275406, виданий Кіровським ВМ
Кіровоградського МВ УМВС
України в Кіровоградській області
28.12.2010р.
СН №078673, виданий
Дніпровським РУГУ МВС України в
м. Києві 24.10.1995р.
СС №001036, виданий ІваноФранківським МУВС МВС в ІваноФранківській області 29.08.1995р.
АЕ №031854, виданий Тернівським
РВ Криворізького МУ УМВС
України в Дніпропетровській
області 23.01.1996р.
СН №433513, виданий Московським
РУ ГУМВС України в м. Києві
04.03.1997р.
СО №792175, виданий Подільським
РУ ГУМВС України в м. Києві
29.01.2002р.
МС №509843, виданий
Гусятинським РВ УМВС України в
Тернопільській області 24.02.1999р.
СН №433674, виданий Московським
РУ ГУМВС в м. Києві 04.03.1997р.

1 425 000,00

Власенко Юлія
Володимирівна
3027314340
Жураховська Наталія
Борисівна
2606304165
Загнойко Оксана
Михайлівна
2734204462
Згоба Ольга Мойсеївна
2274815801
Песиголовець Яніс
Олександрович
2889009357
Сіпунова Світлана
Сергіївна
2941512240
Синельниченко Юлія
Павлівна
2915108342
Фафруник Віталій
Богданович
3011704056
Шабаш Роман Іванович
2662311573
Всього

9,5

Заборгованість
засновника чи
учасника страховика
за внесками до
статутного фонду
страховика, грн.
Не має

Заборгованість
засновника чи
учасника страховика
за внесками до
статутного фонду
страховика, %
Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

750 000,00

5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

1 425 000,00

9,5

Не має

Не має

15 000 000,00

100

Управління капіталом
Товариство здійснює управління капіталом з метою досягнення наступних цілей:
• зберегти спроможність Товариства продовжувати свою діяльність так, щоб воно і надалі забезпечувало дохід для учасників
Товариства та виплати іншим зацікавленим сторонам;
• забезпечити належний прибуток учасникам товариства завдяки встановленню цін на послуги Товариства, що відповідають рівню
ризику.
Керівництво Товариства здійснює огляд структури капіталу на щорічній основі. При цьому керівництво аналізує вартість капіталу та
притаманні його складовим ризики. На основі отриманих висновків Товариство здійснює регулювання капіталу шляхом залучення
додаткового капіталу або фінансування, а також виплати дивідендів та погашення існуючих позик. 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.
4.7. Резервний капітвл
Резервний капітал компанії на 31.12.2016 р. склав – 568 000,00 (пятсот шістдесят вісім тисяч грн. 00 копійок), станом на 31.12.2017 - 871
000,00 грн.(Вісімсот сімдесят одна тисяча гривень 00 копійок),
Назва статті балансу
Резервний капітал

31.12.2016

31.12.2017р.

568

871

4.8. Забезпечення майбутніх витрат і платежів.

В склад майбутніх витрат і платежів входять зміни резервів компанії.
Назва статті балансу
Сума страхових резервів

31.12.2016

Частка перестраховиків у резервах

Тис. грн.
31.12.2017р.

4 700

3 360

2 737

1 199

4.9. Резерв невиплачених відпусток
Тис. грн.
2017

2016
Балансова вартість на початок року

0

0

Збільшення (зменшення) існуючих резервів

0

247

Забезпечення, сформовані за виплатами
невикористаних працівниками відпусток, на які такі
працівники мають право згідно законодавства

0
247

4.10. Інша поточна кредиторська заборгованість
Тис. грн
Інша поточна кредиторська заборгованість
Кредиторська заборгованість за розрахунками з
постачальниками і підрядчиками
Отримані аванси за страховою діяльністю
Розрахунки з бюджетом
Розрахунки з позабюджетних платежів
Розрахунки з оплати праці
Розрахунки зі страхування
Інші поточні зобов’язання
Всього

31.12.2016
-

31.12.2017р.

12 412
1866

5 406
192
22
5 620

12 327
21
14 299

-

5. Оцінка адекватності активів.
Оцінка адекватності активів проводилась фахівцем з актуарних розрахунків та фінансової математики Бабко В.Л. Методика оцінки
адекватності активів розроблена з урахуванням вимог стандарту МСФЗ 4 та рекомендацій Нацкомфінпослуг від 03.01.2013 “Національна комісія,
що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, доводить до відома особливості складання звітних даних страховиків у
зв’язку з переходом на міжнародні стандарти фінансової звітності”. Згідно проведених розрахунків актуарна оцінка резерву незароблених премій
станом на 31.12.2017 становить 141,6 тис.грн. Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.2016 – 529,0 тис.грн.
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 2 831,1 тис. грн. та перевищує розмір резерву, сформованого
актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань.
Сума резервів заявлених, але не виплачених збитків, сформована відповідно до законодавства, дорівнює 529,0 тис. грн. та дорівнює розміру суми
резервів, сформованих актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань.
Сума резервів збитків, які виникли, але не заявлені, дорівнює нулю та дорівнює розміру суми резервів, сформованих актуарно за результатами
перевірки адекватності страхових зобов’язань.
6. Інші зміни
6.1. Зміни в обліковій політиці компанії.
Змін в обліковій політиці протягом 2017 року не було.
6.2. Виправлення помилок.
Виправлення помилок у фінансовій звітності відображено ретроспективно.
6.3. Сегменти.
Через специфіку діяльності компанії господарсько-галузеві і географічні сегменти не виділені.
6.4. Умовні зобов’язання і операційні ризики.
Умови господарської діяльності.
Економіці України властиві деякі риси ринку, що розвивається. Зокрема не конвертованість української гривні, валютний контроль, а так само
інфляція. Існуюче податкове та митне законодавство України допускає різні трактування і схильне до частих змін.
Хоча в економічній ситуації намітилися тенденції до поліпшення, економічна перспектива України багато в чому залежить від ефективності
економічних заходів, фінансових механізмів та грошової політики, що вживаються Урядом, а так само розвиток фіскальної, правової та політичної
системи.
Нестабільність на міжнародних страхових ринках та на страховому ринку України.
Економіки багатьох країн відчули нестабільність на ринку. Значний спад попиту вплинув на зупинку деяких підприємств. Внаслідок
ситуації , яка склалась на Україні та за кордоном, незважаючи на можливе вживання стабілізаційних заходів українським Урядом, на дату
затвердження даної фінансової звітності мають місце фактори економічної нестабільності. Стан економічної нестабільності може тривати і надалі, і
, як наслідок, існує ймовірність того, що активи Компанії не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності,
що вплине на результати його діяльності.
Економічне середовище
Компанія здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в
Україні, можуть швидко змінюватися.
Економіка України знаходиться в обтяжуючому стані, говорити про її зріст не приходиться. Імітація ключових реформ, корупція в вищих
ешелонах влади, слабкість банківської системи, відсутність чіткої і зрозумілої стратегії економічного розвитку не дають приводу очікувати росту в
найближчій перспективі. Зовнішні фактори зараз здійснюють мінімальний вплив на вітчизняну економіку. Низькі світові ціни на основні продукти
експорту скоріше благо для країни, так як змушують модернізуватися, шукати і розвивати нові конкурентні переваги, нові ринки, нові продукти, а
не просто експлуатувати старий ресурс. Саме рішення внутрішніх проблем дозволить Україні двигатись уперед.
Подальший економічний розвиток залежить від спектру економічних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які
перебувають поза зоною впливу Компанії. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію
активів Компанії, а також на здатність Компанії сплачувати заборгованості згідно зі строком погашення. Керівництво Компанії провело найкращу
оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів , а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Компанія ще досі
знаходиться під впливом нестабільності , вказаної вище.

Знецінення національної валюти
Компанія використовувала такі офіційні курси обміну валют на кінець року під час підготовки цієї фінансової звітності:
Гривня/1 долар США
Гривня/1 євро

31 грудня 2016 року
27,190858
28,422604

31 грудня 2017 року
28,067223
33,495424

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів.
Внаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує
ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Компанії.
Ступінь повернення цих активів у звичайній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Компанії,
спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки. Ступінь повернення дебіторської заборгованості
підприємству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу. На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові
активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.
Можливість виникнення потенційних податкових зобов’язань
Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один
варіант тлумачень, а також через практику, що склалась в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно
тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові органи піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва
економічної діяльності Компанії, ймовірно, що Компані язмушена буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може
вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Компанія
сплатила усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними
податковими органами протягом трьох років.
Оподаткування.
Українське податкове, валютне та митне законодавство допускає різні тлумачення і схильне до частих змін. Інтерпретація керівництвом Компанії
даного законодавства стосовно операцій та діяльності Компанії може бути оскаржена відповідними фіскальними органами. Недавні події, що
відбулися в Україні, вказують на те, що податкові органи можуть зайняти жорсткішу позицію при інтерпретації законодавства і перевірці
податкових
розрахунків.
Як
наслідок
можуть
бути
донараховані
податки,
пені,
штрафи.
На думку керівництва Компанії станом на 01 січня 2018 року відповідні положення законодавства інтерпретовані їм коректно, ймовірність
збереження фінансового становища, в якому знаходиться Компанії у зв'язку з податковим, валютним і митним законодавством, є високою. Для тих
випадків, коли на думку керівництва Компанії, існують значні сумніви у схоронності зазначеного положення Компанії, у фінансовій звітності
визнані належні зобов'язання.
Судові позови.
Скарг та позовів до суду протягом 2017 р. стосовно надання фінансових послуг ПрАТ „СК „НАДІЙНА” не зафіксовано .
6.5. Фінансові ризики.
Діяльності Товариства характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін заборгованості, курсів обміну іноземних валют. Управління
ризиками спрямоване на зменшення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати Компанії.
Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих активів у нестабільному ринковому
середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких
заздалегідь точно передбачити неможливо. До таких ризиків віднесено кредитний ризик, ринковий ризик та ризик ліквідності. Ринковий ризик
включає валютний ризик, відсотковий ризик та інший ціновий ризик. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі
розуміння причин виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування інструментарію щодо
його пом’якшення.
Підприємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не виписує опціонів. Товариство укладає контракти, що
передбачають передачу страхового ризику, фінансового ризику або одночасно страхового та фінансового ризиків.
Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія.
Управління фінансовими ризиками
Товариство наражається на фінансові ризики внаслідок наявності у неї фінансових активів, активів перестрахування та страхових зобов`язань.
Зокрема основний фінансовий ризик пов`язаний з недостатністю надходжень від інвестицій у довгостроковій перспективі для фінансування
зобов`язань за страховими ті інвестиційними контрактами. Найважливішими складовими цього фінансового ризику, на який Товариство
наражається передусім внаслідок характеру своїх інвестицій та зобов`язань, є кредитний ризик, ризик ліквідності та ринкові ризики(ризик
процентної ставки та валютний ризик). Ці ризики виникають у зв`язку з непогашеними кредитними залишками, невідповідністю строків погашення
активів та зобов`язань і відкритими позиціями процентних ставок та іноземних валют, які великою мірою залежать від загальних та специфічних
ринкових змін. Товариство управляє цими позиціями з метою отримання довгострокового інвестиційного доходу, що перевищує її зобов`язання за
страховими контрактами. Товариство регулярно готовить звіти за портфелями, контрагентами та категоріями активів та зобов`язань, які подаються
її ключовому управлінському персоналу. Основними методами управління активами та пассивами, який застосовує Товариство, є забезпечення
відповідності суми активів та зобов`язань за страховими та інвестиційними контрактами за видами виплат власникам контрактів. За кожною
окремою категорією зобов`язань Товариство веде окремий портфель активів. Товариство не змінювала процеси управління ризиками протягом
періодів, представлених у цій звітності.
Кредитний ризик – ризик того, що одна сторона контракту про фінансовий інструмент не зможе виконати зобов’язання і це буде причиною
виникнення фінансового збитку іншої сторони. Кредитний ризик притаманний таким фінансовим інструментам, як поточні та депозитні рахунки в
банках, облігації та дебіторська заборгованість.
Основним методом оцінки кредитних ризиків керівництвом Товариства є оцінка кредитоспроможності контрагентів, для чого
використовуються кредитні рейтинги та будь-яка інша доступна інформація, щодо їх спроможності виконувати боргові зобов’язання. Товариство
використовує наступні методи управління кредитними ризиками:
•
ліміти щодо боргових зобов’язань за класами фінансових інструментів;
•
ліміти щодо боргових зобов’язань перед одним контрагентом (або асоційованою групою);
•
ліміти щодо вкладень у фінансові інструменти в розрізі кредитних рейтингів за Національною рейтинговою шкалою;
•
ліміти щодо розміщення депозитів у банках з різними рейтингами та випадки дефолту та неповернення депозитів протягом останніх
п’яти років.
Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться
внаслідок змін ринкових цін. Ринковий ризик охоплює три типи ризику: інший ціновий ризик, валютний ризик та відсотковий ризик. Ринковий
ризик виникає у зв’язку з ризиками збитків, зумовлених коливаннями цін на акції, відсоткових ставок та валютних курсів. Товариство
наражатиметься на ринкові ризики у зв’язку з інвестиціями в акції, облігації та інші фінансові інструменти.
Інший ціновий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться
внаслідок змін ринкових цін (окрім тих, що виникають унаслідок відсоткового ризику чи валютного ризику), незалежно від того, чи спричинені
вони чинниками, характерними для окремого фінансового інструмента або його емітента, чи чинниками, що впливають на всі подібні фінансові
інструменти, з якими здійснюються операції на ринку.

Основним методом оцінки цінового ризику є аналіз чутливості. Серед методів пом’якшення цінового ризику Товариство використовує
диверсифікацію активів та дотримання лімітів на вкладення в акції та інші фінансові інструменти з нефіксованим прибутком.
Валютний ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструменту коливатимуться
внаслідок змін валютних курсів.
Для мінімізації та контролю за валютними ризиками Товариство контролює частку активів, номінованих в іноземній валюті, у загальному
обсягу активів. Оцінка валютних ризиків здійснюється на основі аналізу чутливості.
Всі операції Компанія проводить в національній валюті України. Операції в валюті в 2016р. не проводились, залишків валютних коштів на
рахунках Компанія не має. Всі інші змінні величини залишаються постійними. Станом на 31.12.16р. Компанія не мала депозитів та інших
фінансових активів у іноземній валюті, тому її фінансовий стан є нечутливим до впливу зміни іноземних валют
Відсотковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість або майбутні грошові потоки від фінансового інструмента коливатимуться
внаслідок змін ринкових відсоткових ставок. Керівництво Товариства усвідомлює, що відсоткові ставки можуть змінюватись і це впливатиме як на
доходи Товариства, так і на справедливу вартість чистих активів.
Усвідомлюючи значні ризики, пов’язані з коливаннями відсоткових ставок у високоінфляційному середовищі, яке є властивим для фінансової
системи України, керівництво Товариства контролює частку активів, розміщених у боргових зобов’язаннях у національній валюті з фіксованою
відсотковою ставкою. Керівництво Товариства здійснює моніторинг відсоткових ризиків та контролює їх максимально припустимий розмір. У разі
зростання відсоткових ризиків Товариство має намір позбуватися боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою.
Моніторинг відсоткових ризиків здійснюється шляхом оцінки впливу можливих змін відсоткових ставок на вартість відсоткових фінансових
інструментів.
Активи, які наражаються на відсоткові ризики
Тип активу
31 грудня 2016
31 грудня 2017
Банківські депозити

5 922,0

3 500,0

Всього

5 922,0

3 500,0

Частка в активах Товариства, %
11,5%
10,8%
Для оцінки можливих коливань відсоткових ставок Товариство використовувало історичну волатильність відсоткових ставок за строковими
депозитами (до 1 року) за останні 5 років за оприлюдненою інформацією НБУ.
Товариство визнає, що обґрунтовано можливим є коливання ринкових ставок на ±4 процентних пункти. Проведений аналіз чутливості
заснований на припущенні, що всі інші параметри, зокрема валютний курс, залишатимуться незмінними, і показує можливий вплив зміни
відсоткових ставок на 4 процентних пункти на вартість чистих активів Товариства.
Можлива зміна справедливої вартості боргових фінансових інструментів з фіксованою відсотковою ставкою розрахована як різниця між
дисконтованими грошовими потоками за діючою ставкою та дисконтованими грошовими потоками у разі зміни відсоткової ставки за кожним
фінансовим інструментом.
Ризик ліквідності
Ризик ліквідності – ризик того, що Товариство матиме труднощі при виконанні зобов’язань, пов’язаних із фінансовими зобов’язаннями, що
погашаються шляхом поставки грошових коштів або іншого фінансового активу.
Товариство здійснює контроль ліквідності шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов'язані з
дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, зобов’язаннями, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної
діяльності. Підприємство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих платежів у рахунок очікуваних
страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок повсякденної діяльності. Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових
потоків Компанії. Управління потребами ліквідності Компанії здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів.
Інформація щодо недисконтованих платежів за фінансовими зобов'язаннями Товариства в розрізі строків погашення представлена наступним
чином:
Рік, що закінчився 31
До 1 місяця
Від 1 місяця Від 3 місяців Від 1 року
Більше 5
Всього
грудня 2016 року
до 3 місяців
до 1 року
до 5 років
років

1
Короткострокові позики
банка
Інші поточні зобовязання

2

3

-

-

21

Поточна заборгованість
за страховою діяльністю

12 412

Всього

12 433

Рік, що закінчився 31
грудня 2017 року

Короткострокові позики
банка

До 1 місяця

-

Інші поточні зобовязання

22

Поточна заборгованість
за страховою діяльністю

5 406

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
-

21

-

-

12 412

-

-

-

12 433

Від 3 місяців
до 1 року

Від 1 року
до 5 років

Більше 5
років

Всього

-

-

6

-

Від 1 місяця
до 3 місяців

5

-

-

-

-

-

-

22

-

-

-

5 406

Всього

5 428

-

-

-

-

5 428

Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для фінансування поточних операцій Компанії.
Управління страховими ризиками
Страховий ризик стосується всіх страхових андерайтингових ризиків у зв’язку зі змінами збитків, що виникають внаслідок невизначеності
розмірів та строків цих збитків. Крім того, існує ризик змін основних припущень, включаючи рівень витрат та розірвання договорів, зроблених при
оформленні договору/полісу.
Управління страховими ризиками здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових політик, принципів ціноутворення, створення резервів та
перестрахування. Особлива увага приділяється забезпеченню того, щоб сегмент клієнтів ,який купує страховий продукт, відповідав основним
припущенням щодо клієнтів, сформованим під час розробки цього продукту та визначення його ціни.
Андерайтингові процедури встановлюються в рамках загального управління страховим ризиком і передбачають виконання контрольних
процедур актуаріями, які перевіряють фактичні показники збитковості. Для вдосконалення стандартів андерайтингу використовуються різні
показники ті інструменти статистичного аналізу з тим, щоб можна було покращити показники збитків та/або забезпечити належне коригування
ціноутворення.
6.6. Операції з пов’язаними особами
Протягом 2017 року компенсації провідному управлінському персоналу (керівнику та головному бухгалтеру) в загальній сумі склали 612 тис. грн.,
в тому числі короткострокові виплати:
- заробітна плата – 502 тис. грн.;
- внески на соціальне забезпечення – 110 тис. грн.
6.7. Управління капіталом
Компанія розглядає позикові засоби і власний капітал як основні джерела формування фінансових ресурсів. Завданнями управління капіталом є:
забезпечення здатності Компанії продовжувати функціонувати як підприємство, що постійно діє, з метою отримання прибутків, а також
забезпечення фінансування операційних потреб, капіталовкладень і стратегії розвитку Компанії. Політика Компанії по управлінню капіталом
направлена на забезпечення і підтримку його оптимальної структури з метою зменшення сукупних витрат по залученню капіталу.
6.8. Події після Балансу
Не існує подій, що відбулися після 31 грудня 2017 року, які вимагають коригування або розкриття у фінансовій звітності та можуть мати суттєвий
вплив на фінансовий стан Товариства. Немає і не передбачається пред’явлення до Товариства будь-яких претензій, пов’язаних із судовими
справами.
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