ПАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ПОІНТ»

Примітки до фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
(в тис. грн.)
1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНІЮ
Публічне акціонерне товариство «Страхова компанія «Поiнт» є правонаступником Закритого акціонерного
товариства «Страхова Компанія «Соборний капітал». Товариство було створено у формі закритого
акціонерного товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про господарські товариства», засноване
фізичними та юридичними особами вiдповiдно до Статуту про створення та дiяльнiсть Закритого
акціонерного товариства «Страхова Компанія «Соборний капітал» вiд 02.09.2003 року. Закрите акціонерне
товариство «Страхова Компанія «Соборний капітал» було перейменоване у Публічне акціонерне
товариство «Страхова компанія «Поiнт» вiдповiдно до Протоколу №2/2010 загальних зборів акцiонерiв вiд
21 квітня 2010 року. Статут ПАТ «СК «Поiнт» (далі – Компанія) у новій редакції затверджено Загальними
зборами акцiонерiв та зареєстровано Подiльською районною в м. Києві державною адмiнiстрацiєю
06.05.2010р. за №10711070012024965. Рішення прийняте у вiдповiдностi до Закону України «Про
акцiонернi товариства».
Компанія не має у своєму складі інших юридичних осіб, в тому числі дочiрнiх підприємств,
представництв, фiлiй та інших відокремлених структурних пiдроздiлiв. Змін в органiзацiйнiй структури
Компанії в порiвняннi з попереднім звітним перiодном не відбулося.
Основним видом діяльності Компанії є страхування майна, страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ, страхування наземного транспорту (крім залізничного), медичне страхування,
страхування цивільної відповідальності перед третіми особами.
Місцезнаходження Компанії: 01024, м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, буд. 14.
Загальна кількість працівників Компанії на 31.12.2014р. становила 5 чоловік та 9 чоловік на 31.12.2013р.
2. ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Основні принципи бухгалтерського обліку
Ця фінансова звітність підготовлена та представлена у відповідності до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ), що прийняті Комітетом по міжнародних стандартах фінансової звітності
(КМСФЗ), та Інтерпретаціями, прийнятими Комітетом по інтерпретаціям міжнародних стандартів
фінансової звітності (КІМСФЗ).
Компанія вперше застосувала МСФЗ у фінансовій звітності за 2012 рік, дата переходу на МСФЗ – 1 січня
2011 року. Остання фінансова звітність Компанії у відповідності до НС(П)БО була складена за рік, що
закінчився 31 грудня 2011р.
Дана фінансова звітність представлена в тисячах гривень, якщо не вказане інше. Ця фінансова звітність
підготовлена на основі принципу історичної вартості, за винятком окремих фінансових інструментів,
врахованих за справедливою вартістю. Керівництво припускає, що балансова вартість всіх основних
засобів та нематеріальних активів приблизно порівнянна з їх справедливою вартістю.
Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про те, що Компанія буде продовжувати
нормальну господарську діяльність в досяжному майбутньому, що передбачає відшкодування вартості
активів і погашення зобов’язань в установленому порядку. Коригування балансової вартості й класифікації
статей активу з метою їх відображення за реально відшкодованій величині, яка була б необхідна в разі
неможливості продовження нормальної діяльності Компанії або реалізації Компанією своїх активів в
порядку, що не відповідає умовам нормальної господарської діяльності, в цій звітності не робилась.

Функціональна валюта
Функціональною валютою цієї фінансової звітності є українська гривня.
3. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облікової політики не слід застосовувати, коли вплив їх
застосування несуттєвий.
Мінімальний рівень суттєвості для врахування господарських операцій становить 0,5% від валюти
балансу.
3.1. Основні засоби
Основні засоби відображені за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації й витрат на
знецінення (за наявності).
Амортизація нараховується з метою списання активів протягом строку їх корисного використання.
Основні засоби амортизуються за прямолінійним методом. Нижче наведені строки експлуатації, які
застосовуються до наступних груп основних засобів:
Меблі
Офісне обладнання
Комп’ютери

60 місяців
60 місяців
60 місяців

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи не перевищує балансова вартість основних засобів їх
відновлювальну вартість. У разі перевищення балансової вартості основних засобів над їх
відновлювальною вартістю Компанія зменшує балансову вартість основних засобів до їх відновлювальної
вартості.
Будь-яке збільшення вартості основних засобів, що виникає в результаті переоцінки, відображається у
складі фонду переоцінки основних засобів, за винятком випадку, коли воно компенсує зменшення вартості
того ж активу, що визнане раніше. У цьому випадку збільшення вартості у розмірі визнаного раніше
зменшення вартості активу відноситься на прибутки та збитки за період.
Зменшення балансової вартості активу, що виникло в результаті переоцінки, визнається в тій мірі, в якій
воно перевищує його переоцінену вартість, що виникла в результаті попередньої переоцінки даного
активу.
Амортизація переоцінених основних засобів відображається у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний доход). При подальшій реалізації або вибутті переоціненого активу відповідний позитивний
результат переоцінки, що врахований у складі фонду переоцінки активів, переноситься на рахунок
нерозподіленого прибутку.
Компанією встановлене граничне значення в розмірі 2500 грн., й активи, що придбані, нижче цього
розміру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточні
витрати в момент їх придбання.
3.2. Нематеріальні активи
3.2.1. Ліцензії
Вартість ліцензій представляє собою виплати державі на їх отримання. Компанія враховує ліцензії на дату
переходу на МСФЗ за справедливою вартістю й використовує справедливу вартість як фактичну на дату
переходу. Після первісного визнання ліцензії відображаються за вартістю придбання з вирахування
накопичених збитків від знецінення.
Строк дії отриманих Компанією ліцензій – безстроковий, тому строк корисного використання цих ліцензій
оцінюється як не визначений.

3.2.2. Програмне забезпечення
Програмне забезпечення при первісному визнанні відображаються за вартістю придбання Після первісного
визнання нематеріальні активи у вигляді програмного забезпечення відображаються за вартістю придбання
з вирахуванням накопиченої амортизації та збитків від знецінення.
Нижче наведена інформації відносно облікової політики, що застосовується до нематеріальних активів
Компанії:
Ліцензії

Програмне забезпечення

Строк корисного використання

Невизначений

Обмежений

Метод амортизації, що
застосовується

Не амортизується

Амортизується прямолінійним
методом протягом строку
корисного використання

3.3. Визнання й оцінка фінансових інструментів здійснюється згідно МСБО 32 «Фінансові
інструменти: подання» і 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка»
Фінансові активи та фінансові зобов’язання відображаються у фінансовій звітності коли Компанія стає
стороною по договору у відношенні відповідного фінансового інструменту. Всі угоди купівлі або продажу
фінансових активів, які потребують поставку активів у строк, що встановлюється законодавством або
правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли
Компанія приймає на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фінансові активи Компанії включають грошові кошти та депозити, пайові інструменти інших компаній,
торгову та іншу дебіторську заборгованість, інші суми до отримання, фінансові інструменти, що мають або
не мають біржові котирування.
Фінансові зобов’язання включають обумовлені договорами зобов’язання надати грошові кошти або
фінансові активі іншій компанії,
Первісне визнання фінансових активів і фінансових зобов’язань здійснюється за їх справедливою вартістю,
а також для фінансових активів і фінансових зобов’язань, що не відображаються за їх справедливою
вартістю з відображенням результату від зміни їх вартості у звіті про фінансові результати (звіті про
прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фінансового активу чи
фінансового зобов’язання.
Компанія класифікує фінансові активі й фінансові зобов’язання як довгострокові або короткострокові в
залежності від строку їх погашення. З врахуванням інших факторів, що обмежують можливості Компанії,
по реалізації фінансових активів протягом 12 місяців або передбачають потенційну можливість погашення
фінансових зобов’язань протягом 12 місяців з дати здійснення класифікації або звітної дати.
Визнання фінансового активу припиняється, коли збігає термін дії договірних прав на отримання потоків
грошових коштів від цього фінансового активу, або коли Компанія передає договірні права на отримання
потоків грошових коштів від цього фінансового активу.
3.3.1. Фінансові активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки
Фінансові активи, що відображаються за справедливої вартістю через прибутки або збитки, представляють
собою цінні папери, що придбані з основною метою продажу протягом короткого строку. Фінансові
активи, що відображаються за справедливою вартістю через прибутки або збитки, оцінюються первісно та
згодом за справедливою вартістю. Для визначення справедливої вартості активів, що відображаються за
справедливою вартістю через прибутки або збитки, компанія використовує біржові котирування.

3.3.2. Інвестиції, що є в наявності для продажу
Інвестиції, що є в наявності для продажу, представляють собою інвестиції в акції та боргові інструменти,
які передбачається утримувати протягом невизначеного періоду часу і які можуть бути продані з метою
забезпечення ліквідності або у відповідь на зміну ринкових умов. Такі цінні папери первісно
відображаються за справедливою вартістю.
Якщо справедлива вартість боргових та пайових інвестицій не може бути достовірно визначена, вони
відображаються за собівартістю придбання.
3.3.3. Інвестиції, що утримуються до погашення
Інвестиції, що утримуються до погашення, представляють собою боргові цінні папери з визначеними або
фіксованими платежами за умови, що Компанія має намір та здатність утримувати дані цінні папери до
погашення. Такі цінні папери утримуються за амортизованою вартістю за вирахуванням резерву під
знецінення. Амортизація дисконту протягом строку до погашення відображається як процентний доход
протягом періоду до погашення з використанням методу ефективної процентної ставки. Компанія не мала
інвестицій, що утримаються до погашення, протягом 2014 року.
3.3.4. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість складається зі страхових премій до отримання від страхувальників,
перестрахувальників та посередників, комісій до отримання по операціях перестрахування та суми
претензій за ризиками, що передані в перестрахування, на звітну дату за вирахуванням резервів під
знецінення. Премії по операціях страхування й комісії по операціях перестрахування враховуються на
основі методу нарахування.
Балансова вартість короткострокової дебіторської заборгованості приблизна порівнянна з її справедливою
вартістю.
Справедлива вартість довгострокової дебіторської заборгованості визначається за допомогою методу
ефективної процентної ставки.
3.3.5. Позики видані
Позики, що видані Компанією, відображаються по амортизованій вартості з використанням методу
ефективної процентної ставки з вирахуванням суми знецінення. Позики, видані Компанією,
відображаються у складі необоротних активів, за винятком випадків, коли погашення очікується протягом
12 місяців з дати звітності.
3.3.6. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти представляють собою готівкові кошти в касі та кошти на поточних
банківських рахунках Компанії, а також банківські депозити з терміном погашення 12 місяців й менше,
розміщених у банках, що мають відповідні рейтинги.
3.3.7. Залік фінансових активів і зобов’язань
Фінансовий актив і фінансове зобов’язання заліковуються і в балансі (звіті про фінансовий стан)
відображається сума, що їх сальдує, коли Компанія має юридично закріплене право здійснити залік цих
сум та має намір або здійснити залік по сумі, що їх сальдує, або реалізувати актив й виконати зобов’язання
одночасно.

-

Взаємозалік не проводиться:
щодо активів перестрахування проти відповідних страхових зобов'язань;
доходів або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходів за відповідними страховими
контрактами.

3.4. Знецінення фінансових активів
На кожну звітну дату Компанія оцінює наявність об’єктивних ознак знецінення фінансових активів або
групи фінансових активів. Фінансовий актив або група активі вважаються знеціненими тоді і тільки тоді,
коли існують об’єктивні свідчення знецінення в результаті однієї чи більше подій, що сталися після
первісного визнання активу та здійснили вплив, якій піддається надійній оцінці, на очікувані майбутні
грошові потоки
3.5. Запаси
Матеріальні запаси оцінюються на дату звітності по найбільш низькій ціні, ніж: ціна придбання
(собівартість) та їх чиста ціна реалізації.
При використанні матеріальних запасів застосовується метод FIFO.
3.6. Доходи від страхової діяльності
Доходи від страхової діяльності включають в себе чисті премії по страхуванню і комісії, утримані при
перестрахуванні, з вирахуванням чистої зміни в резервах по незароблених преміях, страхових виплат,
чистих змін в резерві збитків й вартості придбання страхового полісу.
Чисті страхові премії представляють собою валові премії з вирахуванням премій, що передані в
перестрахування. При укладанні контракту премії враховуються в сумі, що вказана в полісі, і відносяться
на доходи на пропорційній основі протягом періоду дії договору страхування. Резерви по незароблених
преміях представляють собою частину премій, що відносяться до не закінченого строку договору
страхування, та включаються в зобов’язання в балансі (звіті про фінансовий стан).
Збитки та витрати по коригуваннях резервів враховуються у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід) по мірі виникнення при переоцінці резервів на збитки.
Комісії отримані по контрактах з перестрахувальників, враховуються у звіті про фінансові результати (звіті
про сукупний дохід) з моменту набуття чинності договору перестрахування.
3.7. Перестрахування
В ході здійснення звичайної діяльності Компанія здійснює перестрахування ризиків в страхових
Компаніях, що є платоспроможними, не є банкрутами, та знаходяться в реєстрі Нацкомфінпослуг. Такі
угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифікацію бізнесу, дозволяє керівництву
здійснювати контроль над потенційними збитками, що виникають в результаті страхових ризиків, і дають
додаткову можливість для росту.
Суми до отримання від перестрахувальників так само, як витрати по виплаті страхових виплат, пов’язаних
з полісом перестрахування. Перестрахування в балансі (звіті про фінансовий стан) враховуються на
валовій основі, якщо тільки не існує права на залік.
Договори перестрахування оцінюються для того, щоб впевнитися, що страховий ризик визначений як
можливість суттєвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як можливість суттєвого коливання строків
руху грошових коштів, переданих Компанією перестрахувальнику.
3.8. Страхові резерви
Страхові резерви – це фонди страхової компанії, що створюються для забезпечення гарантій в виконання
фінансових зобов’язань зі страхових виплат, розрахованих за окремим договором страхування і /або за
портфелем страхування на звітну дату.
Формування резервів відбувається за Правилами формування, обліку та розміщення страхових резервів
за видами страхування іншими, ніж страхування життя, визначеними Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

3.8.1. Резерв незароблених премій
Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату методом,
визначеним Законом України «Про страхування».
Формування резервів незароблених премій на звітну дату здійснюється залежно від часток надходжень сум
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які дорівнюють 80 відсотків загальної суми
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), по відповідних видах страхування
за період попередніх дев'яти місяців (далі - розрахунковий період) у такому порядку:
–
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за перші три
місяці розрахункового періоду множиться на одну четверту;
–
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за наступні
три місяці цього періоду множиться на одну другу;
–
частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за останні три
місяці розрахункового періоду множиться на три четвертих;
–
одержані добутки додаються.
Величина резервів незароблених премій відображається у відповідній окремій статті балансу Компанії як
технічні резерви.
Збільшення (зменшення) величини резервів незароблених премій у звітному періоді відповідно зменшує
(збільшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії).
При здійсненні операцій перестраховування частки страхових платежів (страхових внесків, страхових
премій), що були сплачені за договорами перестраховування, формують права вимоги до перестраховиків і
обліковуються як суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій.
Суми часток перестраховиків у резервах незароблених премій на звітну дату обчислюються залежно від
сум часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), які дорівнюють 80 відсотків
загальної суми нарахованих перестраховикам страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) у
такому порядку:
–
сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), нарахованих
перестраховикам протягом перших трьох місяців цього періоду, множиться на одну четверту;
–
сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), нарахованих
перестраховикам протягом наступних трьох місяців, множиться на одну другу;
–
сума часток страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), нарахованих
перестраховикам протягом останніх трьох місяців, множиться на три четвертих;
–
одержані добутки додаються.
Збільшення (зменшення) сум часток перестраховиків у резервах незароблених премій у звітному періоді
відповідно збільшує (зменшує) зароблені страхові платежі (страхові внески, страхові премії).
Резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків,
страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
3.8.2. Резерви заявлених, але не виплачених збитків
Резерви збитків включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими
вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової
суми чи страхового відшкодування.
Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному
періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні періоди,
зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі
3 відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду.

3.9. Тест на адекватність страхових зобов’язань
На кожну звітну дату Компанія оцінює адекватність страхових зобов’язань, користуючись поточною
оцінкою майбутніх потоків грошових коштів в рамках своїх страхових . Якщо така оцінка показує, що
балансова вартість зобов’язань Компанії зі страхування не відповідає передбачуваним майбутнім потокам
грошових коштів, то це відхилення належить визнанню у звіті про фінансові результати (звіті про
сукупний дохід) у складі витрат на формування резервів збитків.
3.10. Комісійні доходи й комісійні витрати
Комісійні доході й комісійні витрати на брокерів і агентів визнаються в момент початку дії договорів
страхування/перестрахування та відносяться на доходи й витрати пропорційно протягом дії страхових
полісів через включення в розрахунок резерву незароблених премій.
3.11. Визнання доходів і витрат
Процентні доходи і витрати відображаються по принципу нарахування. Інші доходи визнаються у звіті про
фінансові результати (звіті про сукупний дохід) по завершенню відповідних угод.
3.12. Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток визначаються у відповідності з вимогами податкового законодавства
України. Податок на прибуток представляє собою суму поточного податку на прибуток. Сума витрат з
податку на прибуток в поточному періоді нараховується з урахуванням розміру оподаткованого прибутку,
визначеного за окремими правилами оподаткування страхової діяльності, встановленими Податковим
кодексом України (ПКУ).
З метою визначення порядку формування доходів та витрат страховика, що отримані від страхової
діяльності, в ПКУ передбачено ст. 156 «Особливості оподаткування страховика», у якій надається перелік
доходів та витрат, які страховики можуть правомірно відносити до результатів страхової діяльності, та
підрозділу 4 п.8 «Перехідних положень» ПКУ.
Отже, прибуток, що підлягає оподаткуванню, відрізняються від чистого прибутку, відображеного у звіті
про фінансові результати, оскільки виключає не від’ємні з метою оподаткування статті. В результаті цього
у Компанії виникають постійні різниці між податковим і обліковим прибутком.
Поточний податок на прибуток враховує всі постійні різниці. Отже, на постійні різниці відстрочені
податкові зобов’язання не нараховуються.
3.13. Статутний капітал
Статутний капітал відображається за первісною вартістю. Витрати, що безпосередньо пов’язані з випуском
нових акцій, як зменшення власних коштів акціонерів
Дивіденди за простими акціями відображаються як зменшення власних коштів в тому періоді, в якому
вони були оголошені. Дивіденди, що оголошені після звітної дати, розглядаються як події після звітної
дати, інформація про них розкривається відповідним чином.
3.14. Події після дати балансу
Компанія коригує показники фінансової звітності у разі якщо події після звітної дати є такими, що
коригування показників являється необхідним. Події після звітної дати, які потребують коригування
показників фінансової звітності, пов’язані з підтвердженням або спростуванням обставин, існуючих на
звітну дату, а також оцінок і суджень керівництва, здійснених в умовах невизначеності й неповноти
інформації станом на звітну дату.
Відповідно, Компанія розкриває характер таких подій й оцінку їх фінансових наслідків або констатує
неможливість такої для кожної суттєвої категорії не коригованих подій, що відбулись після звітної дати.

3.15. Застосування стандартів
Статтею 12.1 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» визначено, що
для складання фінансової звітності застосовуються міжнародні стандарти, якщо вони не суперечать цьому
Закону та офіційно оприлюднені на веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що забезпечує
формування державної фінансової політики.
Листом від 23.02.2012 № 31-08410-07-27/4531 Міністерство фінансів України повідомило, що МСФЗ
приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, та їх тлумачення Міністерством
фінансів України не здійснюється.
При складанні фінансової звітності Компанія керується МСФЗ та роз’ясненнями Міністерства фінансів
України, зокрема листом Мінфіну від 11.01.2012 р. № 31-08410-06-5/607 та спільним листом
Національного банку України, Міністерства фінансів України, Державної служби статистики України від
07.12.2011 №12-208/1757-14830/31-08410-06-5/30523/04/4-07/702.
3.16. Перше застосування МСФЗ
Фінансова звітність за рік, що закінчився 31 грудня 2012 р., є першою фінансовою звітністю Компанії,
підготовленою згідно МСФЗ. За попередні звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня
2011 р., Компанія готувала фінансову звітність відповідно до Національних стандартів (положень)
бухгалтерського обліку.
4. ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Комп'ютери та офісне
обладнання
Первісна вартість:
На 31.12.2013
Прибуття
Вибуття
На 31.12.2014

Інструменти,
прилади, інвентар
(меблі)

Всього

117
0
0
117

26
0
0
26

143
0
0
143

Накопичена амортизація:
На 31.12.2013
Нарахування за 2014 рік
На 31.12.2014

67
22
89

5
4
9

72
26
98

Чиста балансова вартість:
На 31.12.2013
На 31.12.2014

50
28

21
17

71
45

5. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Програмне
забезпечення

Ліцензії
Первісна вартість:
На 31.12.2012
Прибуття
Вибуття
На 31.12.2013

Всього

302
0
0
302

26
0
0
26

328
0
0
328

Накопичена амортизація:
На 31.12.2012
Нарахування за 2013 рік
На 31.12.2013

0
0
0

17
4
21

17
4
21

Чиста балансова вартість:
На 31.12.2011
На 31.12.2012

302
302

9
5

311
307

6. ДОВГОСТРОКОВІ ФІНАНСОВІ АКТИВИ
(ІНВЕСТИЦІЇ, ЩО Є В НАЯВНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ)
Станом на 31 грудня 2014 року цінні папери, що знаходяться на обліку в Компанії, згідно виписки про стан
рахунку у цінних паперах, не обтяжені зобов’язаннями в обігу на фондовому ринку, що свідчить про
відсутність критерію зменшення корисності.
31.12.2014
31.12.2013
% володіння
в тис. грн.
% володіння
в тис. грн.
Пайові цінні папери:
ПАТ ФК Авангард
2,8247
48 807
2,5
42 280
ТОВ "КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"
14 845
13345
ПАТ Екоклін
0,1777
2 675
0,04
671
Лізінгова компанія «Приватагро»
2,4953
5 000
ПАТ Отава
1,3472
5 128
0,3
1351
ПАТ «Торговий дім ВІАН»
0,1089
1 960
ПАТ Хімволокно Проект
0,5
1 200
0,5
1200
ПАТ ЗНКВІФ Юніон капітал
0,0066
33
0,0066
33
ВСЬОГО:

79 648

59 473

У складі інвестицій, що є в наявності для продажу, враховуються акції українських емітентів. Такі цінні
папери на дату кожної звітності відображаються за справедливою вартістю.
Якщо справедлива вартість інвестицій не може бути достовірно визначена. вони відображаються за
собівартістю чи історичною вартістю.
7. ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
31.12.2014
в тис. грн.
Розрахунки зі страхувальниками
Розрахунки з перестрахувальниками
Комісійні винагороди
Проценти по депозиту
Аванси постачальникам
Страхові виплати перестрахувальникам
Позика видана
Аванси в бюджет з податку на прибуток
Інша дебіторська заборгованість

31.12.2013
в тис. грн.
788
39
2
11
13
1
854

1 604
30
2
10
21
1
91
31
1 790

8. ГРОШОВІ КОШТИ ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ
31.12.2014
в тис. грн.
Готівкові кошти в касі
Поточні банківські рахунки
Депозитні банківські рахунки

31.12.2013
в тис. грн.

1 415
2 870
4 285

1 749
2 830
4 579

9. РЕЗЕРВ НЕЗАРОБЛЕНИХ ПРЕМІЙ
З ВИРАХУВАННЯМ ДОЛІ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИКІВ
31.12.2014
в тис. грн.
Резерв незароблених премій, загальна сума
Доля перестрахувальників в резерві незароблених премій

31.12.2013
в тис. грн.

6 137
225

5 747
70

5 914

5 677

10. РЕЗЕРВ ЗАЯВЛЕНИХ, АЛЕ НЕ ВИПЛАЧЕНИХ ЗБИТКІВ,
З ВИРАХУВАННЯМ ДОЛІ ПЕРЕСТРАХУВАЛЬНИКІВ
31.12.2014
в тис. грн.
На початок року
Чисті зміни в резервах

350
-335

31.12.2013
в тис. грн.
141
209

15

350

11. РЕЗУЛЬТАТИ ТЕСТУ НА АДЕКВАТНІСТЬ
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 6124,4 тис. грн. та
перевищує розмір резерву, сформованого актуарно за результатами перевірки адекватності страхових
зобов’язань, а саме 431,2 тис.грн.
Сума резервів збитків, сформованих відповідно до законодавства, становить 14,7 тис. грн. і дорівнює
резерву, сформованому актуарно за результатами перевірки адекватності страхових зобов’язань.
12. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ
31.12.2014
в тис. грн.
Заборгованість за товари, роботи, послуги
Заборгованість перед бюджетом
Заборгованість по зарплаті
Заборгованість зі страхування

1
2
7
-

7
2
21
7

52

57

7

1

2896

35

2

32

2967

162

Заборгованість перед страхувальниками
Заборгованість перед перестрахувальниками
Заборгованість перед страховими посередниками по
комісійним винагородах
Заборгованість по оплаті за акції
Інша поточна заборгованість
Всього кредиторської заборгованості

31.12.2013
в тис. грн.

13. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ
Нижче наведена таблиця з даними кількості випущених й повністю сплачених простих акцій станом на
31.12.2013р. та 31.12.2014р.:
31.12.2014
шт.
На початок року
Випуск простих акцій

980

31.12.2013
шт.
980

На кінець року

980

980

Всі акції відносяться до одного класу і мають один голос. Дивіденди в 2013 та 2014 роках не
оголошувались і не виплачувались.

14. ДОХОДИ
2014 рік
в тис. грн.
Зароблені страхові премії
Суми, що повертаються із технічних
резервів, інших ніж резерви
незароблених премій
Частки страхових виплат і
відшкодувань, компенсовані
перестраховиками
Суми, що отримуються в результаті
реалізації переданого страхувальником
права вимоги до особи, відповідальної за
заподіяні збитки
Дохід від надання послуг для інших
страховиків
Відсотки по депозитах
Реалізація фінансових активів
Дооцінка фінансових активів
Інші операційні доходи

2013 рік
в тис. грн.

18290

18230

313

89

33

32

75

87

13
128
14400
0
2

14
105
13 772
0
13

33254

32 342

15. ВИТРАТИ
2014 рік
в тис. грн.
Зарплата адміністративного персоналу
Відрахування на соціальні заходи
Страхові виплати та страхові
відшкодування
Витрати, пов’язані з укладанням та
пролонгацією договорів страхування
Витрати, пов’язані з регулюванням
страхових виплат
Собівартість реалізованих фінансових
активів
Уцінка фінансових активів
Матеріальні витрати
Амортизація
Відрахування до резерву збитків
Інформаційно-консультаційні послуги
Інші витрати
Податок на прибуток

2013 рік
в тис. грн.
394
143

424
155

657

751

98

78

10

20

14291
593
62
30
7
98
16
589
16988

13 808
0
66
29
268
135
97
571
16455

Голова Правління

Д.В. Кучер

Головний бухгалтер

В.І. Решетняк

