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Звіт незалежного аудитора 

 
 
 
 
Правлінню 

 

Приватного акціонерного товариства  
Страхова група «ТАС» 

 

Звіт щодо аудиту фінансової звітності 
 

Думка 

 

Ми провели аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства 
Страхова група «ТАС» («Компанія»), яка складається з Балансу (Звіту про 
фінансовий стан) станом на 31 грудня 2019 р., та Звіту про фінансові результати 
(Звіту про сукупний дохід), Звіту про власний капітал та Звіту про рух грошових 
коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, і Приміток до фінансової звітності, 
включаючи стислий виклад значущих облікових політик та іншу пояснювальну 
інформацію. 

 

На нашу думку, фінансова звітність Компанії, що додається, відображає 

достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії на                           
31 грудня 2019 р., та її фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився 
зазначеною датою, відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(«МСФЗ») та відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» №996-XIV щодо складання фінансової звітності. 
 

Основа для думки 

 

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (МСА). Нашу 
відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність 
аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по 
відношенню до Компанії згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з 
Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів («Кодекс РМСЕБ») та етичними 
вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також 
виконали інші обов’язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.  
 

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними 
для використання їх як основи для нашої думки. 
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Ключові питання аудиту 

 

Ключові питання аудиту – це питання, які, на наше професійне судження, були 

найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за поточний 

період. Ці питання розглядались у контексті нашого аудиту фінансової звітності в 

цілому та враховувались при формуванні думки щодо цієї фінансової звітності.  

 

Ключове питання аудиту Як це питання вирішувалось під час 

аудиту 

Оцінка адекватності резерву збитків 

(«резерв належних виплат») 

 

Суми резерву збитків («резерв 

належних виплат»), що включає резерв 

заявлених, але не виплачених збитків 

(«ЗАНЗ») та резерв понесених, але не 

заявлених збитків («ПАНЗ») є 

суттєвими для діяльності Компанії. 

 

Процес визначення припущень та 

оцінок залежить від договорів 

страхування, їх складності, обсягу або 

очікуваного результату страхових подій 

та пов’язаний з рядом 

невизначеностей. З цієї причини ми 

визначили їх як ключове питання 

аудиту. 

 

Страхові резерви розкриті у Примітці 3 

до цієї фінансової звітності.  

 

 

Ми проаналізували процеси та принципи 

облікової політики, пов’язані з оцінкою 

величини страхових резервів, а також 

оцінили структуру та впровадження 

систем і засобів контролю, пов’язаних із 

цим процесом.  

 

Ми розробили та виконали наступні 

аудиторські процедури: 
- Ми провели вибірковий перерахунок 

резерву незароблених премій та 

частки перестраховика в даному 

резерві та перевірили його 

відповідність обліковій політиці. 

Також ми провели оцінку 

розрахунку резервів збитків та 

коливань збитковості; 

 

- Ми оцінили підходи Компанії до 

визначення достатності та 

адекватності технічних резервів, 

відповідність цих підходів політиці 

Компанії, адекватність застосованих 

оцінок та припущень; 

 

- Ми перевірили повноту розкриття 

інформації щодо технічних резервів, 

представлених у даній фінансовій 

звітності  

Оцінка вартості будівель  

 

Вартість будівель станом на 31 грудня 

2019 року становила 113 352 тис.грн. 

Компанія використовує модель 

переоцінки для їх обліку. Оцінка цих 

активів передбачає застосування 

вхідних даних, що не є 

спостережуваними, та припущень для 

визначення аналогів будівель. Зміни у 

вхідних даних і припущеннях можуть 

мати істотний вплив на результати 

оцінки і відповідно, на власний капітал і 

результати діяльності Компанії. 

Істотність загальної вартості і 

суб’єктивність оцінок роблять їх 

ключовими питаннями аудиту. 

Наші процедури аудиту включали аналіз 

вибору методів і моделей оцінки, 

припущень для визначення аналогів 

будівель, що використовуються при 

застосуванні методу ринкових аналогів, 

строків експлуатації активів та норм 

капіталізації, що використовуються при 

застосуванні доходного методу,  а також 

джерел інших значних припущень. 

 

Ми оцінили компетентність і 

об’єктивність фахівця з оцінки. 

 

Ми проаналізували інформацію щодо 

оцінки вартості інвестиційної 

нерухомості та будівель, яка розкрита у 

Примітці 3. 
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Інша інформація 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за іншу інформацію. Інша 
інформація складається з наступних звітів: 
- Звітність страховика за 2019 рік; 
- Звіт про управління (включає звіт про корпоративне управління) за 2019 рік; 
- Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. 

 

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми 
не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації. 
 

У зв’язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є 

ознайомитися з іншою інформацією, та при цьому розглянути, чи існує суттєва 

невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими 

знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, 
що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми 
доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми 
зобов’язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів у Звітності 
страховика та Звіті про управління, які потрібно було б включити до звіту. 
 

Компанія планує підготувати та оприлюднити Річну інформацію емітента цінних 
паперів за 2019 рік після дати оприлюднення цього звіту незалежного аудитора. 
Коли ми ознайомимося з річною інформацією емітента цінних паперів, якщо ми 
дійдемо висновку, що вона містить суттєве викривлення, ми повідомимо про це 
питання додатково тих осіб, кого наділено найвищими повноваженнями. 

 

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими 
повноваженнями, за фінансову звітність 

 

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання 
фінансової звітності відповідно до МСФЗ та Закону про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський 
персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової 
звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.  
 
При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність 
за оцінку здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі, 
розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосується безперервної діяльності, 
та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує 
ліквідувати Компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних 
альтернатив цьому. 
 
Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд 
за процесом фінансового звітування Компанії. 
 

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності 
 

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у 
цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та 
випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є 
високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно 
до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, коли воно існує. Викривлення 
можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, 
якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати 
на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової 
звітності. 
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Додаток 1. Подальше розкриття відповідальності аудитора за аудит 
фінансової звітності 
 

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне 
судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту.  
 

Крім того, ми: 

 

 ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності 
внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські 
процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторських доказів, що є 
достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик 
невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для 
викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, 
підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами 
внутрішнього контролю; 
 

 отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, 
для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії; 

 

 оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість 
облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським 
персоналом; 
 

 доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським 
персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для 
бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, зробити 
висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, що може 
поставити під значний сумнів можливість компанії продовжувати безперервну 
діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої 
невизначеності, ми повинні привернути увагу в нашому звіті аудитора до 
відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття 
інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються 
на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні 
події або умови можуть примусити Компанію припинити свою діяльність на 
безперервній основі. 

 

 оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з 
розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та 
події, що лежать в основі її складання, так, щоб досягти достовірного подання. 
 

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, разом з іншими 
питаннями, інформацію про запланований обсяг та час проведення аудиту та 
суттєві результати аудиту, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів 
внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту. 
 

Ми також надаємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, твердження, 
що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм 
про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що 
впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних 
застережних заходів 
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З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено 
найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під 
час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими 
питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора крім випадків, 
якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого 
питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання 
не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого 
висвітлення можуть очікувано переважати його користь для інтересів 
громадськості.  
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Примітки до фінансової звітності АТ «СГ «ТАС» (приватне) 
 

 

1. Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності 
 
АТ «СГ «ТАС» (приватне) (далі - Компанія) є зареєстрованим приватним акціонерним товариством, 

що провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії мають приватне розміщення. Основна діяльність 
компанії — недержавне страхування – інші види страхування, ніж страхування життя. 

Дата реєстрації  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Страхова Група «ТАС» 
19.10.1998р. 

Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх видів страхового 
захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення фінансової діяльності в межах, 
визначених законодавством та Статутом Компанії. 

Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування, перестрахування і 
здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 
управлінням. 

Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та перестрахування згідно з 
вимогами  законодавства України, на які вона отримала ліцензії. 

Страхові та перестрахувальні операції за період, щодо якого надається дана фінансова звітність, 
здійснювалися Компанією “ на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме ліцензії з 
добровільних та обов’язкових видів страхування:  

 
Номери отриманих ліцензій та дата їх видачі: 
Серія  АВ : №  500425 від 02.12.2009р., №  500426 від 02.12.2009р., №  500427 від 02.12.2009р., №  

500428 від 02.12.2009р., №  500429 від 02.12.2009р., №  500430 від 02.12.2009р., №  500433 від 
02.12.2009р., №  500434 від 02.12.2009р., №  500435 від 02.12.2009р., №  500436 від 02.12.2009р., №  
500437 від 02.12.2009р., №  500438 від 02.12.2009р., №  500439 від 02.12.2009р., №  500440 від 
02.12.2009р., №  500441 від 02.12.2009р., №  500442  від 02.12.2009р., №  500443 від 02.12.2009р., №  
500444 від 02.12.2009р., №  500445 від 02.12.2009р., №  500446 від 02.12.2009р., №  500448 від 
02.12.2009р., №  500449 від 02.12.2009р., №  500450 від 02.12.2009р., №  500451від 02.12.2009р., №  
500452 від 02.12.2009р.,№ 500337 від 18.01.2010р.,  № 594111 від 07.11.2011р., № 614854 від 11.06.2015р.; 
Серія АЕ 641919 від 30.04.2015р., Серія АГ № 569183 від 06.01.2011р., ліцензія згідно розпорядження № 
2395 від 01.10.2015р., ліцензія згідно розпорядження № 2947 від 01.12.2015р., ., ліцензія згідно 
розпорядження № 674 від 31.03.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 673 від 31.03.2016р., ліцензія 
згідно розпорядження № 1989 від 18.08.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 2540  від 11.10.2016р., 
ліцензія згідно розпорядження № 2522  від 06.10.2016р., ліцензія згідно розпорядження № 2943  від 
24.11.2016р. 

 
Головний офіс Компанії знаходиться за адресою: пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна.  
Адреса реєстрації Компанії : пр. Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна. Адреса для листування пр. 

Перемоги 65, м. Київ, 03162 Україна, tas@sgtas.ua Офіційний сайт Компанії , на  якому доступна вся 
інформація про Компанію  https://sgtas.com.ua/ 

Компанія має 28 філій  (в містах: Вінниця, Дніпропетровськ, Донецьк, Житомир, Запоріжжя, Івано-
Франківськ, Київ, Кіровоград,Кременчук, Луганськ, Луцьк, Львів, Миколаїв, Нікополь, Одеса, Полтава, 
Рівне, Севастополь, Сімферополь, Суми, Тернопіль, Ужгород, Харків, Херсон, Хмельницький, Черкаси, 
Чернівці, Чернігів). 

Структурні підрозділи Компанії не є самостійними юридичними особами та діють у відповідності до 
Положень, затверджених Загальними зборами акціонерів. З 01 січня 2009 року бухгалтерський та 
податковий облік в Компанії здійснюється в єдиній обліковій системі на рівні Головного офісу Компанії. 

Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Компанії не відбувалось. 
Податок на прибуток по Компанії  розраховується  та сплачується за місцем реєстрації в Державну 

фіскальну службу України Офіс великих платників податків державної фіскальної служби. 
Компанія зареєстрована та знаходиться на обліку в місцевих органах державної податкової служби 

як платник окремих видів податків за місцезнаходженням підпорядкованих без балансових  підрозділів 
(податок з доходів фізичних осіб, податок на землю, збір за спеціальне використання води, екологічний 
збір).  

Податкові та статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих  податках, передбачені чинним 
законодавством України, складаються на рівні головного офісу Компанії.  

Діяльність Компанії тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик Компанія визначає як 
вірогідність або загрозу втрати частини доходу або понесення  додаткових витрат в результаті  страхової 

mailto:tas@sgtas.ua
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та фінансової діяльності. 

У процесі своєї діяльності Компанія здійснює управління такими основними ризиками: 

 ризиками страхової діяльності; 

 операційними ризиками; 

 фінансовими ризиками; 

 стратегічними ризиками; 

 іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками. 
Компанія будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно до вимог  діючого 

законодавства та міжнародних стандартів. 
АТ «СГ «ТАС» (приватне) є членом таких організацій: 

- Моторне (транспортне) страхове бюро України; 
- Ядерного страхового пула України. 

 
Цю фінансову звітність затверджено до випуску та підписано 30 квітня 2020 року 

 
2. Основа підготовки фінансової звітності 
 
Протягом 2019 року Компанія дотримувалась наступних принципів діяльності та складання 

фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, нарахування та 
відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та єдиного грошового 
вимірника. 

Облікова політика  в Компанії регламентується Законодавством України та Наказом по підприємству 
"Про затвердження змін до Єдиної облікової політики за національними та міжнародними стандартами 
фінансової звітності" №28/2/ГО/заг від  18.03.2016 року .  

Політика ґрунтується на Податковому кодексі України,  законах України «Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні», «Про страхування», чинному законодавствi України та основних 
принципах мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку і розроблена згідно з вимогами Положення про 
організацію бухгалтерського обліку та звітності в Україні. 

  Облікова політика компанії затверджується наказом Голови Правління. Якщо протягом звітного 
року до нормативних актів,  які регламентують ведення бухгалтерського обліку, вносяться істотні зміни, 
відповідні положення облікової політики також змінюються.  

Протягом 2018 року  було прийнято внутрішню політику з формування технічних резервів, яка 
затверджена наказом №296/ГО/заг від 28.12.2018р. та вступила в дію 31.12.2018 року 

Фінансова звітність була підготовлена згідно Міжнародним Стандартам Фінансової Звітності (МСФЗ). 
Фінансову звітність за 2019 рік, що закінчився 31.12.19 p., було підготовлено відповідно до МСБО 1 
“Подання фінансових звітів”. 

Національною валютою України є гривня. Отже, функціональною валютою та валютою подання 
звітності для цілей даної фінансової звітності є гривня. Звітність подано в тисячах гривень. 

Відповідно до абзацу першого частини третьої статті 14 Закону України "Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні" (далі - Закон) підприємства, що становлять суспільний інтерес (крім великих 
підприємств, які не є емітентами цінних паперів), публічні акціонерні товариства, суб'єкти природних 
монополій на загальнодержавному ринку та суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність у 
видобувних галузях, зобов'язані не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, 
оприлюднювати річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з аудиторським 
висновком на своїй веб-сторінці (у повному обсязі) та в інший спосіб у випадках, визначених 
законодавством. 

Фінансова звітність Компанії підготовлена на основі припущення, що Компанія функціонуватиме 
невизначено довго в майбутньому, це припущення передбачає реалізацію активів і виконання зобов'язань 
в ході звичайної діяльності. 

На дату затвердження звітності Компанія функціонує в нестабільному середовищі, пов’язаному з 
світовою економічною кризою та із внутрішньою політичною кризою. Поліпшення економічної ситуації в 
Україні в значній мірі залежатиме від ефективності фіскальних і інших заходів, які здійснюватимуться 
урядом України. В той же час не існує чіткого уявлення того, які заходи прийматиме уряд України для 
подолання економічної та політичної кризи. Тому неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної 
економічної  та політичної ситуації на ліквідність і дохід Компанії, стабільність і структуру її операцій із 
споживачами і постачальниками. В результаті виникає істотна невизначеність, яка може вплинути на 
майбутні операції, можливість відшкодування вартості активів Компанії і здатність Компанії обслуговувати і 
платити по своїх боргах у міру настання термінів їх погашення. Дана фінансова звітність не включає ніяких 
коригувань, які можуть мати місце в результаті такої невизначеності. Про такі коригування буде 
повідомлено, якщо вони стануть відомі і зможуть бути оцінені. 

 
Дана фінансова звітність складається із наступних фінансових форм: 
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Форма №1 – «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» 
Форма №2 – «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» 
Форма №3 - «Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)» 
Форма №4 – «Звіт про власний капітал » 
Форма №5 – «Примітки до річної фінансової звітності» 
 

3. Основні принципи облікової політики 

 

Положення облікової політики, описані нижче, застосовувалися послідовно у всіх звітних періодах, 

представлених в цій фінансовій звітності. 

 
Страхові контракти 

Страховий контракт – це контракт, згідно з яким одна сторона (страховик) приймає значний страховий 
ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового 
поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий випадок) негативно вплине на власника 
страхового поліса. 

Класифікація страхових контрактів 
Визначення страхового контракту посилається на страховий ризик, який МСФЗ 4 визначає як ризик 

інший ніж фінансовий ризик, що передається емітенту власником договору. Контракт, який наражає 
емітента на фінансовий ризик без значного страхового ризику, не є страховим контрактом.  
Ризик дострокового припинення або розірвання контракту (тобто, ризик того, що контрагент анулює 
контракт раніше або пізніше, ніж очікував емітент при встановленні ціни контракту) не є страховим 
ризиком, оскільки виплата контрагенту не залежить від невизначеної майбутньої події, яка несприятливо 
впливає на контрагента. Аналогічним чином, ризик витрат (тобто, ризик неочікуваного зростання 
адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням договору, а не з витратами, спричиненими 
страховим випадком) не є страховим ризиком, оскільки неочікуване зростання витрат не впливає на 
контрагента несприятливим чином. 

Визнання і оцінка страхових контрактів 
Дохід від реалізації послуг обліковується в Компанії за методом нарахування залежно від ступеня 

завершеності конкретної операції. Тобто після набуття контрактом сили, страхові премії обліковуються як 
отримані і вважаються заробленими на пропорційній основі протягом терміну дії відповідного страхового 
полісу.  

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

Страхові резерви 
1) Резерв незароблених премії - це частина нарахованої страхової премії(внесків) за 
договором, що відноситься до періоду дії договору, який виходить за межі звітного періоду 
(незароблених премій), призначена для виконання зобов'язань із забезпечення майбутніх виплат, які 
можуть виникнути в наступних звітних періодах. 
Розрахунок розміру РНП здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальний розмір 

резерву незароблений премій дорівнює сумі розмірів РНП, розрахованим окремо, за кожним видом 
страхування. Розмір РНП розраховується 1/365 за всіма видами страхування та визначається як сумарне 
значення незароблених страхових премій за кожним договором. 

Страхові виплати відображаються у звіті про фінансові результати у періоді, в якому вони нараховані 
(по страховому акту). 

2) Резерв збитків включає в себе резерв заявлених, але не виплачених збитків та резерв 
збитків, які заявлені але не виплачені. 
- Резерв заявлений, але не виплачених збитків - оцінка обсягу зобов’язань страховика для 
здійснення виплат страхового відшкодування за заявленими вимогами, включаючи витрати на 
врегулювання збитків у розмірі 3% від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду, які не 
врегульовані або врегульовані не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку з подіями, 
що мали ознаки страхових випадків, що мали місце в звітному або в попередніх періодах та про факт 
настання яких страховика повідомлено відповідно до вимог законодавства України або вимог 
договору. 
Резерв  заявлених, але не виплачених збитків, визначається Компанією за кожним видом 
страхування на підставі заявлених вимог у результаті настання події, що має ознаки страхового 
випадку. 
Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається Компанією у розмірі страхової 
суми за вирахуванням франшизи, у разі викрадення застрахованого майна або повної 
конструктивної загибелі майна або у разі відсутності орієнтовних даних та неможливості здійснення 
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розрахунку розміру середнього збитку. 
- Резерв збитків, які виявлені, але не заявлені - оцінка обсягу зобов’язань страховика для 
здійснення виплат страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання збитків, які виникли  у 
зв’язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт настання яких 
страховику не було заявлену на звітну дату в установленому законодавством України та/або 
договором порядку. Розрахунок резерву збитків, які виявлені, але не заявлені, здійснюється 
Компанією за кожним видом страхування окремо. Залежно від виду страхування розрахунок резерву 
збитків, які виявлені, але не заявлені здійснюється із застосування актуарних методів або методом 
фіксованого відсотка, відповідно до таблиці нижче: 

 
Табл.1 

 
 

До обраних актуарних методів належать: 
- Ланцюговий метод; 
- Метод Борнхуеттера-Фергюсона; 
- Модифікація вищезазначених методів; 
- Лінійна комбінація вищезазначених методів 
Розмір витрат на врегулювання збитків  включається до складу резервів збитків які виявлені, але не 

заявлені, становить  3% від суми не виплачених збитків на дату розрахунку. 
3) Резерв коливань збитковості  
Резерв коливань збитковості формуються тільки за договорами обов’язкового страхування цивільно-

правової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Формування резерву коливань 
збитковості за іншими видами страхування або у разі, якщо коливання коефіцієнта нетто-збитковості за 
обов’язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
не є суттєвим, може здійснюватись на розсуд Товариства. 

Якщо Компанія  протягом останніх двох календарних років не укладала договори страхування з 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних засобів або якщо 
коливання коефіцієнту нетто-збитковості за цим видом страхування стає несуттєвим, то резерв коливань 
збитковості за таким видом страхування вважається рівним нулю. 

Величина сформованих технічних резервів 1 409 979 тис. грн., визначена у відповідності до вимог 
внутрішньої політики з формування технічних резервів, яка затверджена наказом №296/ГО/заг від 
28.12.2018р. та вступила в дію 31.12.2018 року, а також згідно Методики формування страхових резервів 
за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України 17.12.2004 №3104, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 
України 10.01.2005 за № 19/10299 (надалі – Методика) 
 

Перестрахування 
Компанія передає договори в перестрахування з метою зниження ймовірності виникнення чистого 

збитку за допомогою часткової передачі ризику перестраховикам. Передані премії й отримані 
компенсаційні виплати відображаються у звіті про фінансові результати. Розмір частки перестраховика в 
резерві незароблених премій  розраховується методом 1/365 за всіма видами страхування та 
визначається як сумарне значення часток перестраховика в незароблених страхових преміях за кожним 
договором. 

Доля перестраховиків у технічних резервах Компанії – 178 507 тис. грн. 
 

Відстрочені аквізиційні витрати 
Компанія розраховує відстрочені аквізиційні витрати для забезпечення рівномірного визнання 

аквізиційних витрат одночасно з визнанням відповідної заробленої страхової премії. Величина 
відстрочених аквізиційних витрат  на будь-яку  дату визначається у залежності від виду аквізиційних витрат 
за кожним видом страхування. 

 Станом на 31.12.2019 року у Компанії відображено відстрочені аквізиційні витрати, які 
обліковуються  на рахунку 392 та  були відображені у Балансі у рядку 1060. 

 
 

Вид страхування Метод розрахунку 

Для видів страхування за якими Товариство проводить 
страхову діяльність менше ніж 12 останніх кварталів та 
за відсутності розрахунків актуарія, який відповідає 
вимогам законодавства 

Метод фіксованого відсотка 
 

Інші види страхування  
 

Актуарні методи 
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Табл.2 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного 
періоду  

На кінець 
звітного 
періоду 

1  2 3  4 

Відстрочені аквізаційні витрати 1060 
 

153 060 

 
Перевірка адекватності зобов’язань 
Компанія на кожну звітну дату проводить перевірку адекватності страхових зобов»язань. Для 

перевірки адекватності страхових зобов’язань порівнюється розмір розмір сформованого технічного 
резерву, зменшеного на розмір відповідних відстрочених аквізиційних витрат, з поточною вартістю 
майбутніх грошових потоків за договорами, а саме вартістю майбутніх страхових виплат за договорами 
витрат, пов’язаних із виконанням таких договорів, а також доходів від реалізації регресних вимог. При 
цьому розрахунок майбутніх страхових виплат за договорами та витрат, пов’язаних із виконанням таких 
договорів, здійснюється методом моделювання квартальних грошових потоків (Cash Flow) спираючись на 
дані фінансової звітності Компанії. 

Перевірка адекватності зобов’язань Компанія здійснюється за сукупністю договорів страхового 
портфелю. Перевірка достатності резервів збитків здійснюється щодо резервів збитків, сформованих на 
звітні дати останніх 8 кварталів, що передують звітному періоду. 

Інформація щодо категорії активів, якими  представлено страхові резерви Компанії наведена у 
таблиці № 3. 

Табл.3 

Категорії активів, 
визначені статтею 31 
Закону України “Про 
страхування” для 
представлення  
страхових  резервів  

УСЬОГО / на 
кінець 
звітного 
періоду 
відповідно до 
показників 
форми 1 
“Баланс”/ 

У тому числі ті, якими   представлено з урахуванням 
вимог  нормативно-правових актів 

    технічні резерви 

резерви з 
обов’язкового 
страхування 
цивільної 
відповідальності 
за ядерну 
шкоду 

резерви із 
страхування 
життя 

Усього 1 690 395 1 574 436 20 457  

 1) грошові кошти на 
поточних рахунках   25 562 25 562 3 000 - 

у тому числі    1.1) в 
іноземній  валюті  328 328  - 

- 

 2) банківські вклади  
(депозити)  871 606 809 906 12 173 

- 

 у тому числі   2.1) в 
іноземній  валюті 32 623 32 623  -  - 

 3) банківські метали  - - Х   

4) нерухоме майно  113 536 113 536 Х   

5) акції  51 550  - Х   

6) облігації 256 307 256 307 Х   

7) іпотечні сертифікати - -  -  - 

8) цінні папери, що 
емітуються  державою 40 268 40 268 -  - 

9) права вимоги до 
перестраховиків   178 507 175 797 5283,42  - 
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 у тому числі 9.1) до 
перестраховиків - 
нерезидентів 40 301 37 953 5283,42  - 

10)  готівка в касі - -  -  - 

11) відстрочені 
аквізаційні витрати 153 060 153 060  -  - 

 
Дебіторська та кредиторська заборгованість по операціях страхування, авансові платежі 
Поточна дебіторська заборгованість, яка є фінансовим активом (крім придбаної заборгованості та 

заборгованості, призначеної для продажу), включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною 
вартістю. Для визначення чистої реалізаційної вартості на дату балансу обчислюється величина резерву 
сумнівних боргів.  
Поточна дебіторська заборгованість, щодо якої створення резерву сумнівних боргів не передбачено, у разі 
визнання її безнадійною списується з балансу з відображенням у складі інших операційних витрат. 
Дебіторська заборгованість з пов’язаними особами не враховується для обчислення резерву сумнівних 
боргів. 

Поточна дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході 
нормального операційного циклу або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Поточна дебіторська заборгованість відноситься до оборотних активів Компанії. 
Відповідно до принципу обачності  та з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської 

заборгованості Компанія нараховує резерв сумнівних боргів. 
В розрахунок резерву сумнівних боргів по страховій діяльності враховується вся сума простроченої  

на дату балансу дебіторської заборгованості ( не отримані страхові премії, по договорам страхування з 
урахуванням усіх термінів оплати по договорам страхування). Даний підхід враховує вимоги Закону 
України „Про страхування” та умови дії договорів страхування.  

Дебіторська заборгованість за послуги страхування  станом на 31.12.2019 р. становить 236 124  тис. 
грн. Інша поточна дебіторська заборгованість становить 38 781 тис. грн., в тому числі: 

 16 144 тис. грн.- розрахунки по нарахованим доходам 

 6 382 тис. грн. – розрахунки з МТСБУ 
 Поточна дебіторська заборгованість становить 274 905 тис. грн., за якою сформовано резерв 

сумнівних боргів у розмірі 17 242 тис. грн.  
Дебіторська заборгованість за векселями  відсутня. 
Компанія визнає дебіторську заборгованість в балансі, коли вона стає стороною контрактних 

зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.  
 В залежності від термінів вказаних в контрактах дебіторська заборгованість визнається оборотним 
або необоротним активом. 

Довгострокова дебіторська заборгованість - сума дебіторської заборгованості, яка не виникає в 
ході нормального операційного циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 
 Частина довгострокової дебіторської заборгованості, яка підлягає погашенню протягом дванадцяти 
місяців з дати балансу, відображається на ту саму дату в складі поточної дебіторської заборгованості.  
 На протязі 2016 року був укладений інвестиційний договір 01-11/16 від 15.11.2016 року, предметом 
договору якого є фінансування об’єкту інвестування (нежилого приміщення). Згідно даного договору було 
перераховано 46 000 тис. грн. Дана заборгованість відображена у Балансі (стр.1005). 
 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах відноситься до необоротних 
активів Компанії. 
 Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах станом на 31.12.2019 року 
становить 381 041 тис. грн. 

Витрати майбутніх періодів   
 В балансі станом на 31.12.2019 року витрати майбутні періодів становлять 340 тис. грн. 
 Витрати з передплати на регулярні інформаційні видання та страхування майна Компанії,  

відображаються у складі інших витрат поточної діяльності протягом 2019 року з урахуванням методу 
нарахування та відповідності. 

Грошові кошти та їх еквіваленти 
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Компанії. 
Виділяють наступні групи грошових коштів та їх еквівалентів: 

 Грошові кошти у касі; 

 Поточні рахунки у банках; 

 Банківські депозити; 

 Грошові кошти у путі; 

 Інші грошові кошти; 

 Еквіваленти грошових коштів (наприклад, овердрафт). 
Облік грошових коштів в Компанії організований таким чином, щоб у будь-який момент часу можна 
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було визначити платоспроможність Компанії, відстежити залишки коштів, а також рух та напрям їх 
використання. Облік грошових коштів в Компанії ведеться в розрізі валют, в розрізі контрагентів, в яких 
відкриті поточні, депозитні та спеціальні рахунки. Депозитні рахунки в Компанії обліковуються також в 
розрізі договорів. Спеціальний рахунок в національній валюті призначений для обліку грошових коштів в 
системі електронного адміністрування ПДВ.   Спеціальний рахунок в іноземній валюті призначений для 
валютних коштів на розподільчому рахунку. 

Не рідше ніж раз на рік в Компанії, згідно наказу, проводиться інвентаризація готівкових коштів 
Компанії та залишків на всіх рахунках Компанії, шляхом звіряння сальдо на бухгалтерських рахунках з 
первинними документами (банківськими виписками).  
 Грошові кошти станом на 31.12.2019 р. зберігаються на поточних  та депозитних банківських 
рахунках.  

Грошові кошти на поточних рахунках  Компанії станом на 31.12.2019 р. становлять 25 562 тис. грн., у 
тому числі в  іноземній валюті 328 тис. грн. На депозитних рахунках у гривнях 563 751 тис. грн., на 
депозитних рахунках в іноземній валюті 11 411 тис. грн. В касі Компанії станом на 31.12.2019р. 
знаходилось 0,35 тис.грн. 

 
Інформація щодо розміщення грошових коштів Компанії станом на 31.12.2019 р. наведена в таблиці 

3 : 
Табл.3 

Грошові кошти cтаном на 31 грудня  2019 року 
 

 

  
Ідентифікац
ійний код 
за ЄДРПОУ  

Термін вкладень Сума вкладень 

початок кінець всього 
у тому числі в 

іноземній 
валюті 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти  

Х Х Х 
600 724 11 739 

зокрема на поточних рахунках: 
Х Х Х 

25 562 
 

328 

Вклади в банках (депозити), 
у тому числі назва 
банківської  установи  

Х Х Х 575 162 11 411 

АТ "ТАСКОМБАНК" 09806443 30.05.2018 04.03.2021 156 582 5 132 

АТ "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 10.03.2019 11.03.2020 2 349 -  

ПАТ "Універсал Банк" 21133352 01.02.2019 27.11.2020 197 510 -  

АТ "Укрексімбанк" 00032112 11.10.2019 10.01.2020 15 000 -  

АБ «УКРГАЗБАНК» 23697280 13.03.2019 15.01.2021 102 029 6 279 

Кредит-Вест 34575675  04.06.2019 21.11.2020 11 000 -  

АТ "Ощадбанк" 00032129 19.07.2019 24.04.2020 17 700 -  

ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" 14360570 01.09.2017 14.08.2020 30 492 -  

АТ "А - БАНК" 14360080 29.04.2019 21.02.2020 11 000 -  

АТ "Комерційний 
Індустріальний Банк" 21580639 16.07.2019 21.01.2020 5 000 -  

АТ "Комерційний 
Інвестиційний Банк" 19355562 27.12.2019 25.12.2020 1 000 -  

Банк інвестицій та 
заощаджень 33695095 09.12.2019 06.03.2020 3 000 -  

Банк Львів 9801546 27.12.2019 29.06.2020 2 000 - 

Банк Глобус 35591059 03.10.2019 27.02.2020 7 000  - 

Кредобанк 09807862 23.10.2019 23.10.2020 13 500  - 

 
У звітності за 2019 рік було змінено підхід до складання Балансу (звіт про фінансовий результат), а 

саме: 

Депозити , які раніше були відображені у рядку 1165 «Гроші та їх еквіваленти»  у звітності за 2019 рік 

відображені наступним чином: 

- у  рядку 1035 « інші фінансові інвестиції» відображаються депозити строком більше 1 року; 
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-  у рядку 1160 «поточні фінансові інвестиції» відображаються депозити строк яких становить менше 

1 року; 

У рядку 1165 «гроші та їх еквіваленти» відображаються тільки кошти на поточних рахунках та гроші в 

касі. 

Станом на 31 грудня 2019 року Компанія мала обмеження щодо володіння активами на загальну 
суму 101650 тис. грн., з яких 40950 тис. грн. у заставі/гарантії Укргазбанку, 59000 тис. грн. у заставі/гарантії 
Таскомбанку.  

 
Інформація щодо договорів застав наведено у таблиці нижче. 

Табл.4 
 

Банк 

Сума 
депозиту, 

передана під 
заставу, грн. 

Дата початку 
депозитного 

договору 

Дата 
закінчення 
депозитног
о договору 

Позичальник 
Застава/гара
нтія до якої 

дати 

ТКБ 9 000 000,00 06.06.17 04.03.21 

ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ 
КРАЇНИ» 

31.01.2021 
ТКБ 4 500 000,00 30.05.18 04.03.21 

ТКБ 3 000 000,00 01.06.18 04.03.21 

ТКБ 4 500 000,00 30.05.18 04.03.21 

ТКБ 

3 000 000,00 01.06.18 28.07.20 ПАТ 
«АСФАЛЬТОБЕННИЙ 

ЗАВОД «АБ 
СТОЛИЧНИЙ» 

24.06.2020 

ТКБ 
4 000 000,00 01.06.18 28.07.20 24.06.2020 

ТКБ 3 000 000,00 09.07.18 04.03.21 

ТОВ «ТАС ЕНЕРГІЯ 
КРАЇНИ» 

31.01.2021 

ТКБ 3 000 000,00 09.07.18 04.03.21 

ТКБ 3 000 000,00 17.07.18 04.03.21 

ТКБ 2 000 000,00 18.07.18 04.03.21 

ТКБ 5 000 000,00 08.08.18 04.03.21 

ТКБ 15 000 000,00 20.07.18 04.03.21 

Укргаз 9 450 000,00 27.09.18 15.01.21 
Гарантія під  Об’єднання 

«Ядерний страховий пул» 
(32662158) 

01.10.2018-
31.12.2019 

Укргаз 31 500 000,00 07.08.18 15.01.21 
Гарантія під  Об’єднання 

«Ядерний страховий пул» 
(32662158) 

01.01.2019-
31.12.2019 

 
Також оформлені тендерні гарантії в Таскомбанку, за рахунок взяття депозиту в обмеження. 
 

Банк Сума 
депозиту, 

передана під 
заставу, грн. 

Дата початку 
депозитного 

договору 

Дата 
закінчення 

депозитного 
договору 

ТКБ 1 200 000,00 04.11.19 05.08.2020 

ТКБ 500 000,00 22.11.19 05.08.2020 

 
Фінансові інструменти 

Фінансові інструменти визнаються у балансі тоді, коли Компанія стає стороною контракту, що 
визначає фінансовий інструмент. Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється по 
справедливій вартості плюс витрати на угоду, які прямо відносяться до фінансового інструменту. 

На кожну наступну після визнання дату балансу фінансові активи оцінюються за їх справедливою 
вартістю, крім: 

 дебіторської заборгованості, що не призначена для перепродажу  

 фінансових інвестицій, що утримуються до їх погашення (наприклад , вексель) 
Для вищезазначених категорій застосовується амортизована собівартість з використанням метода 

ефективного відсотка. 
Компанія припиняє визнання фінансового активу тоді, коли підприємство втрачає контроль 
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(повноваження одержувати майбутні економічні вигоди від активу) за фінансовим активом. 

Фінансове зобов’язання перестає визнаватись (списується) в балансі Компанії лише тоді, коли воно 
погашено, тобто коли вказане в договорі зобов’язання виконано, анульовано, строк його дії вичерпано. 

Станом на 31.12.2019р. в Компанії   обліковуються, довгострокові фінансові інвестиції, а саме:  
Акції   компаній :   

ПАТ "Дослідно-ексерим.завод №20 
цивільної авіації" 

01128498 51 550 

Оцінку  довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу Компанія проводить відповідно до 
біржових оцінок, що діють на дату балансу та вважає,  що інвестиції мають обліковуватися  як Актив від  
якого у  наступних періодах компанія зможе отримувати прибуток. 

 
Облігації   компаній  (за амортизованою вартістю):   

Облігації ТОВ "Центр фінансових 
рішень" 

35725063 123 507 

Облігації  УЛФ-Фінанс ТОВ 41110750 130 805 

 
 

 
Облігації  ВіЕйБі 

33880354 1 995 

         Облигація внутрішньої державної позики: 

Облігація внутрішньої державної позики 
МФУ 

09806443 8 099 

Оцінювання фінансових інвестицій (облігацій) на дату балансу Компанія проводить за 
амортизованою собівартістю, за справедливою вартістю через дохід та прибиток або за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід.  

 
Необоротні та оборотні активи 
Відомості  активу Балансу викладені у розрізі оборотних та необоротних активів. 
Для подання, у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні)  та не 

поточні (необоротні)  відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних активів та 
зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати 
балансу.  

Всі інші активи, крім оборотних, визнані необоротними. 
 
Основні засоби та нематеріальні активи 

 
Щодо усіх груп та видів основних засобів Компанія дотримується єдиної політики визначення 

балансової вартості та методів нарахування амортизації.  
Основні засоби оприбутковуються на баланс за собівартістю придбання. 
Собівартість об’єкта основних засобів складається з : 

 ціни його придбання, включаючи імпортні мита та невідшкодовані податки на придбання після 
вирахування торговельних знижок та цінових знижок; 

 будь-яких витрат, які безпосередньо пов’язана з доставкою активу до місця розташування та 
приведення його в стан, необхідний для експлуатації у спосіб, визначений управлінським 
персоналом; 

 первісної попередньої оцінки на демонтаж, переміщення об’єкта та відновлення території на 
якій він розташований, зобов’язання за якими суб’єкт господарювання бере або коли купує цей 
об’єкт, або коли використовує його протягом певного періоду з метою, яка відрізняється від 
виробництва запасів протягом цього періоду. 

   Первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням об'єкта 
(модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення 
майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта. Залишкова вартість основних 
засобів зменшується у зв'язку з частковою ліквідацією об'єкта основних засобів. 

 Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані та одержання первісно 
визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат 
періоду в якому вони були здійснені. 

Первісна оцінка основних засобів відповідає вимогам МСБО 16 “Основні засоби”. 
Для нарахування амортизації компанія застосовує норми та методи нарахування амортизації 

основних засобів,  що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та  МСБО 16. Тобто амортизація основних засобів 
нараховується  прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість основних засобів, згідно з обліковою 
політикою, прирівнюється до 0 грн.  

Компанія застосовує модель переоцінки до основних засобів групи Будівлі. На кожну звітну дату 
Компанія проводить перевірку балансової вартості цих активів із тим, щоб визначити, чи не відрізняється 
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вона суттєво від справедливої вартості. Переоцінка проводиться на основі результатів оцінки, яку 
виконують незалежні оцінювачі. Основою оцінки є метод порівняння аналогів. У ході переоцінки незалежні 
оцінювачі використовують професійні судження та оцінки при застосуванні методу порівняння аналогів. 
Зміни припущень щодо цих факторів можуть вплинути на вказану у фінансовій звітності справедливу 
вартість. 

Балансова вартість по видам основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та 
нарахованою амортизацією і наведена у табл. 6 (тис. грн.). 

Табл. 6 
 

Основні засоби за групами 31.12.2018 31.12.2019 

Будівлі, споруди     

Первісна вартість 80 545 170 349 

Знос 14 627 36 882 

Залишкова вартість на дату балансу 65 918 133 467 

Машини та обладнання     

Первісна вартість 16 459 18 043 

Знос 11 325 12 702 

Залишкова вартість на дату балансу 5 134 5 341 

Транспортні засоби     

Первісна вартість 11 204 13 617 

Знос 4 739 7 277 

Залишкова вартість на дату балансу 6 465 6 340 

Інструменти, приладдя, інвентар та інші     

Первісна вартість 2 825 2 943 

Знос 2 216 2 392 

Залишкова вартість на дату балансу 609 551 

ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ     

Первісна вартість 183 183 

Залишкова вартість на дату балансу 183 183 

ІНШІ ОСНОВНІ ЗАСОБИ     

Первісна вартість 215 190 

Знос 166 166 

Залишкова вартість на дату балансу 49 24 

ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО     

Первісна вартість 111 431 205 325 

Знос 33 073 59 418 

Залишкова вартість на дату балансу 78 358 145 907 

НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ     

Первісна вартість 13 903 12 792 

Знос 12 586 11 709 

Залишкова вартість на дату балансу 1 317 1 083 

Малоцінні необоротні матеріальні активи     

Первісна вартість 9 924 11 282 

Знос 5 539 6 186 

Залишкова вартість на дату балансу 4 385 5 096 

Всього за Розділом 1 Балансу      

Необоротні активи 665 495 514 041 
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По балансу первісна вартість власних основних засобів та малоцінних необоротних матеріальних 

активів на 31.12.2019 року  складає 216 607 тис. грн., їх амортизація (знос) складає 65 604 тис. грн., 
залишкова вартість на 31.12.2019 року становить 151 003 тис. грн. 

За станом на 31.12.2019 р. активів, класифікованих  як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ 
5 “Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність”, відсутні. 

 
Табл.7 

Фактичні витрати або 
переоцінена вартість 

Нерухоміс
ть та 
земля 

Офісне й 
комп'юте

рне 
обладнан

ня 

Інші 
Транспор

т 

Інші 
необоротн

і 
матеріаль
ні активи 

Усього 

Залишок за станом на 1 січня 
2019 року 

80 728 16 459 3 040 11 204 
9 924 

121 355 

Надходження  - 1 911 167 2 413 1 498 5 988 

Дисконтоване зобов'язання 
(МСФО 16)  

26 890  -  -  - 
- 

26 890 

Вибуття  - 327 73  - 139 540 

Переоцінка 62 914  -  -  -  - 62 914 

  

170 532 18 042 3 133 13 617 11 282 216 607 Залишок за станом на 31 
грудня 2019 року 

Накопичена амортизація  -  -  -  -  -  - 

Залишок за станом на 01 
січня 2019 року 

14 627 11 325 2 381 4 739 
5 539 

38 612 

Амортизація й знос 15 479 1 704 195 2 538 785 20 701 

Амортизація (МСФО 16)  6 776  -  -  -  - 6 776 

Вибуття  - 326 19  - 139 485 

Залишок за станом на 31 
грудня 2019 року 

36 882 12 702 2 557 7 277 6 185 65 604 

Балансова вартість 
станом на  31 грудня 2019 
р.(стр.1010 Балансу) 

133 650 5 340 576 6 340 5 097 151 003 

 
 

Собівартість придбаного нематеріального активу охоплює: 

 Вартість його придбання, яка включає імпортне мито та податок на придбання, який не підлягає 
відшкодуванню, після вирахування торгівельних та інших знижок; 

 Будь-які витрати, які можна безпосередньо віднести на підготовку цього активу для його 
використання за призначенням. 

Визнання витрат у балансовій вартості нематеріального активу припиняється коли цей актив досягає стану  
необхідного для його функціонування. 

     Компанія не капіталізує витрати на сплату відсотків за кредит, тому  не включає їх до первісної 
вартості нематеріальних активів, придбаних (створених) повністю або частково за рахунок кредиту банку, 
дані витрати списуються на фінансові витрати звітного періоду. 

           Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в придатному для використання стані та 
одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних вигод від його використання, включаються 
до складу витрат звітного періоду. 

Відображення нематеріального активу в обліку базується на строкові його користної експлуатації. 
Нематеріальний актив  з визначеним строком корисної експлуатації підлягає амортизації, тоді як 
нематеріальний актив з невизначеним строком корисної експлуатації – не підлягає амортизації. 

В Компанії до нематеріальних активів застосовують прямолініний метод нарахування амортизації. 
             Суму амортизації нематеріального активу з визначеним строком корисної експлуатації слід 
розподіляти на систематичній основі протягом строку корисної експлуатації.  Під час розрахунку вартості, 
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яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля.     Нарахування 
амортизації починається, коли актив є наявним для використання, тобто коли він перебуває у тому місці і 
стані, які необхідні для його використання  у спосіб, визначений управлінським персоналом. Нарахування 
амортизації припиняється  на одну із наведених далі дат, залежно від того, яка з них наступає раніше: на 
дату. Коли цей актив класифікується як такий, що утримується для продажу. Або на дату, коли 
припиняється визнання цього активу. 

Ліквідаційна вартість встановлена 0,00 грн. 
Перерахунок амортизації за методами МСБО 16 не здійснювався. 
Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні. 
Відсутні контрактні зобов'язання, що пов'язані з придбанням нематеріальних активів. 
Станом на 31.12.2019 р. первісна вартість нематеріальних активів становить 12 792 тис. грн., 

накопичена амортизація – 11 709 тис. грн., залишкова вартість –  1 083 тис. грн. 
Оборотні активи класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 57 

МСБО 1 як активи, призначені для використання у  діяльності  страхування  протягом операційного циклу 
та не більше 12 місяців з дати балансу. 

Запаси визнаються активом, якщо існує імовірність того, що Компанія отримає в майбутньому 
економічні вигоди, пов'язані з їх використанням, та їх вартість може бути достовірно визначена. 

Запаси станом на 31.12.2019 року  обліковуються на балансі за середньозваженою собівартістю та 
становлять 3 282 тис. грн. 

Вибуття запасів здійснюється таким чином, по якій ціні придбали по тій же ціні і списали. Метод 
оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався. 

Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні. 
Оподаткування 
В Компанії податковий облік організований відповідно до Податкового Кодексу України інших 

законодавчих та нормативних актів з питань оподаткування; наказу Державної податкової адміністрації 
України "Про порядок складання декларації про доходи (прибуток) страховика" у порядку, визначеному 
внутрішніми нормативними документами Компанії з питань податкового обліку. 

Сума зобов’язання або дебіторської заборгованості з податку на прибуток за поточний та попередні 
періоди визначається відповідно до податкового законодавства. 

Для розрахунку сум оподаткованого валового доходу застосовується загальноприйнятий порядок 
обліку в момент настання першої події. У податковому обліку компанія розраховує суму поточного податку 
(податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (податкового 
збитку) за період), скоригованого на відстрочений податок. 

Компанія розраховує відстрочені податкові активи/зобов’язання шляхом розрахунку тимчасових 
різниць, які виникають між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їхньою податковою 
базою. Слід визнавати відстрочене податкове зобов’язання (актив), якщо відшкодування або компенсація 
балансової вартості активу чи зобов’язання збільшить(зменшить) майбутні податкові платежі порівняно з 
тими, якими вони були б, якщо відшкодування чи компенсація не мали податкових наслідків. 

Дивіденди 
Розподіл прибутку відбувається лише на підставі рішення акціонерів за рахунок нарахування 

дивідендів. 
Витрати з податку на прибуток 
Відповідно до п.136.2 ст. 136 ПКУ під час провадження страхової діяльності Компанія сплачує 3% 

податку на прибуток за договорами страхування та 0 % - за договорами добровільного медичного 
страхування. 

Показник 2019 рік, тис.грн. 2018 рік, тис.грн. 

податок на прибуток 3% 48 659          37 347 

податок на прибуток 18% 9 151 - 

Всього витрат з податку на прибуток                          57 810 37 347 

 

4.  Управління страховим ризиком 

 

Визначення страхового контракту посилається на страховий ризик, який МСФЗ 4 визначає як ризик 

інший ніж фінансовий ризик, що передається емітенту власником договору. Контракт, який наражає 

емітента на фінансовий ризик без значного страхового ризику, не є страховим контрактом.  

Ризик дострокового припинення або розірвання контракту (тобто, ризик того, що контрагент анулює 
контракт раніше або пізніше, ніж очікував емітент при встановленні ціни контракту) не є страховим 
ризиком, оскільки виплата контрагенту не залежить від невизначеної майбутньої події, яка несприятливо 
впливає на контрагента. Аналогічним чином, ризик витрат (тобто, ризик неочікуваного зростання 
адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням договору, а не з витратами, спричиненими 
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страховим випадком) не є страховим ризиком, оскільки неочікуване зростання витрат не впливає на 
контрагента несприятливим чином. 

Діяльність Компанії тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик Компанія визначає як 
вірогідність або загрозу втрати частини доходу або понесення  додаткових витрат в результаті  страхової 
та фінансової діяльності. 

У процесі своєї діяльності Компанія здійснює управління такими основними ризиками: 

 ризиками страхової діяльності; 

 операційними ризиками; 

 фінансовими ризиками; 

 стратегічними ризиками; 

 іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками. 
Компанія будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно до вимог  діючого 

законодавства та міжнародних стандартів. 
Ризики операційної діяльності страховика можна розділити як ризики пов'язані з прямою 

операційною діяльності - прямі страхові ризики та нестандартні страхові ризики. 
Прямий страховий ризик характеризує стан предметів страхування та обставини, в яких вони 

знаходяться. Загальна вартість ризику визначається як сума окремих ризиків, що впливають на предмет 
страхування. Прямий страховий ризик  в операційній діяльності страховика  - андерайтинговий ризик 
включає:  

- ризик недостатності страхових премій і резервів,  
- катастрофічний ризик,  
- інфляційний ризик. 

Ризик недостатності страхових премій і резервів - коливання частоти, середніх розмірів та розподілу 
збитків при настанні страхових випадків. 

Катастрофічний ризик - неточність прогнозів настання надзвичайних катастрофічних подій та оцінок 
їх наслідків 

Інфляційний ризик неточність прогнозів інфляції на товари, роботи та послуги. 
Нестандартні страхові ризики враховують: політичну нестабільність (зокрема у періоди 

президентських та парламентських виборів), військової загрози та конфлікти,  хвилі загального 
економічного спаду, зміни настроїв у суспільстві, та інші фактори ризику, які можуть мати значний вплив на 
успішність діяльності компанії. Окремою групою нестрахових ризиків є ті, що прямо виходять з поточної 
внутрішньої діяльності Компанії: ризики пов'язані з управління, процесами оброблення інформації, 
проблеми з контрольованістю процесів, ненадійність технологій, помилки або/та несанкціоновані дії 
персоналу та інші об'єктивні причини. 

 
Відомості про власний капітал 

Станом на 31.12.2019 року власний капітал становить  610 931 тис. грн.. має наступні складові: 

 Статутний капітал – 102 000 тис. грн.. 

 Капітал у дооцінках   - 84 363 тис. грн.. 

 Резервний капітал – 16 397 тис. грн.. 

 Нерозподілений прибуток   - 378 793 тис. грн. 

 Інші резерви –29 377 тис. грн. 
 

Заборгованість та зобов’язання 

Зобов’язання – це заборгованість компанії, що виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в 
майбутньому призведе до зменшення ресурсів компанії. 
З метою  обліку в Компанії зобов'язання поділяються на: 

 довгострокові; 

 поточні; 

 забезпечення; 

 непередбачені зобов'язання. 

 доходи майбутніх періодів. 

1) Довгострокові зобов’язання. 

 Довгострокові забезпечення станом на 31.12.2019 р. становлять 9042,26 тис. грн. (резерв відпусток)  

 Довгострокова кредиторська заборгованість станом на 31.12.2019р. 21062,49 тис. грн. (оренда по 
МСФО 16) 

 Відстрочені податкові зобов'язання відсутні. 
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2)Поточні зобов’язання.  

Зобов'язаннями визнається заборгованість компанії іншим юридичним або фізичним особам, що 
виникла внаслідок нарахування заборгованості по перестрахуванню, заборгованості перед 
страхувальниками по договорам страхування, заборгованості перед страховими посередниками та інші 
операційні зобов’язання, погашення яких у майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів  
компанії та   її   економічних  вигід.  

Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанії визнані такі, що мають строк погашення не 
більше ніж 12 місяців та класифіковані, виходячи з відповідності будь-якому з критеріїв, визначених у п. 60 
МСБО 1. 

Поточні зобов'язання відображаються на дата  балансу за сумою погашення. 
Станом на 31.12.2019 р. загальна сума поточних зобов’язань та забезпечень склала 84 264 тис. грн., з 
яких: 

 Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги 43 917 тис. грн. 

 Кредиторська заборгованість з отриманих авансів по договорам страхування  13 091 тис. грн. 

 Розрахунками з бюджетом 26 117 тис. грн. 

 Розрахунки з оплати праці   146 тис. грн.. 

 Інша поточна заборгованість  1 тис. грн. 

 Доходи майбутніх періодів   991 тис. грн. 
 
Фінансові витрати - витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями 

випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням 
позикового капіталу.  

В Компанії фінансові витрати обліковуються на рах.95 "Фінансові витрати" дебет субрахунку 95 - 
кредит субрахунку 3711 «Розрахунки......»:  Нарахування щомісячної комісії за обслуговування гарантії , за 
депозитарні послуги    та інш., а також дебет субрахунку 953 - кредит субрахунку 531 «Зобов»язання по 
фінансовій оренді» 

У фінансовій звітності понесені фінансові витрати відображаються таким чином: 
за рядком 2250 «Фінансові витрати» Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за формою 
№ 2 

 
Операційна діяльність 

Дохід від реалізації  послуг з видів страхування інших ніж страхування життя здійснюється шляхом 
продажу страхових продуктів  за договорами  страхування, та надання послуг за 2019 рік складає 1 473 
689 тис. грн. 

У звітному періоді  отримано: 
інших операційних доходів  95 096 тис. грн. 
 
Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням компанії, за 2019 рік склали  

271 197 тис. грн.. Витрати на збут  2 837 тис. грн. Інші операційні витрати  167 831 тис. грн.   
 
Збиток від операційної діяльності за 2019 рік становить 30 711 тис. грн. 
інші фінансові доходи за 2019 рік становлять  205449,18  тис. грн.,  
інші доходи  72623,42  тис. грн.  
Інші витрати 74171,33 тис. грн. 
 
Податок на прибуток від звичайної діяльності за 2019 рік 58 287  тис. грн. 
 
Чистий прибуток за 2019 рік становить 108 281 тис. грн. 
 
Реструктуризація діяльності Компанії не відбувалась. 
 
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні. 
 
Прибутка  від надзвичайних подій  за 2019 рік не було. 
 
Податок на прибуток  від надзвичайних подій  за 2019 рік  не нараховувався. 

 

Звіт про рух грошових коштів 

 Звіт грошових коштів за 12 місяців 2019 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, 
згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи 
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валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від 
операційної, інвестиційної та фінансової, діяльності Компанії.  

1)Рух коштів у результаті операційної діяльності  

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. 
  
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.   

 Сукупні надходження від операційної діяльності за 2019 рік склали 1 679 854 тис.грн. 

 Сукупні витрати від операційної діяльності за 2019 рік склали  1 741 946 тис. грн. 

 Рух коштів від надзвичайних подій – 0,0 тис. грн. 
 
 
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2019 рік становить – 
62 092 тис. грн. 

  

2) Рух коштів у результаті інвестиційної  діяльності 

Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних 
інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми 
(інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх реалізації 
та  включає наступні статті: 

 Всього надходження по інвестиційній діяльності 236 082 тис. грн. 

 Придбання фінансових інвестицій 161 181 тис. грн. 

 Інші платежі – 0  тис. грн. (витрати) 
 
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить 71 900 тис. грн. 

 

3) Рух коштів у результаті фінансової  діяльності 

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії 
цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними 
паперами. 

 
Руху коштів за 2019 рік 0 
 
Залишок коштів станом на 31.12.2019 р. становить 25 562 тис. грн.  
 

5. Звіт про зміни у власному капіталі 

 
Статутний капітал становить 102 000 тис. грн., який розділений на 6 800 простих іменних акцій, 

номінальна вартість однієї простої іменної акції складає 15 000 (п’ятнадцять тисяч ) грн.  
Статутний капітал сплачений у сумі 102 000 тис. грн., у повному обсязі. 
Капітал у дооцінках на 31.12.2019 р. складає 84 363 тис. грн. 
Резервний капітал складає 16 397 тис. грн.  
 
Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства.           

Нерозподілений  прибуток   станом на 31.12.2019 р. становить 378 793 тис. грн.  
Величина інших резервів становить  29 377 тис. грн. 
Загальна сума власного капиталу компанії становить на 31.12.2019 р. 610 931 тис. грн.  
 

6. Вплив інфляції на монетарні статті 

 
Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 “Фінансова 

звітність в умовах гіперінфляції” не проведено. 

 

7. Події після дати балансу 

З 11 березня 2020 року, Всесвітня Організація Охорони Здоров'я оголосила спалах коронавірусу 
COVID-19 пандемією. Кабінетом Міністрів України на території України було введено карантин з 12 
березня 2020 року, який встановлює ряд обмежень в діяльності підприємств та життєдіяльності громадян. 
Це призвело до порушень операційної діяльності, а також до сповільнення економічного зростання і 



Фінансова звітність АТ «СГ «ТАС» (приватне) 

 за рік, що закінчився 31 грудня 2019 року 

 

 
значної волатильності на фінансових ринках.  

На момент затвердження цієї фінансової звітності, керівництво не може оцінити подальший вплив 
даних подій на операційну та господарську діяльність Компанії та її майбутню фінансову звітність. 

 

8. Наявність судових позовів щодо виконання страховиком зобов’язань за 

договорами страхування (перестрахування).  

Зобов’язання, що пов’язані з розглядом судових справ відображені у складі резервів заявлених 
збитків, але не виплачених на загальну суму 16 281 624 грн. Список суттєвих з них наведено нижче у 
таблиці: 

 
 

 

Табл.8 

Страхувальник 
№ 
договору 
(поліса) 

Номер справи 
Заявлений 
збиток, 
грн. 

Колосова А.В. FO # 7690 07417/01/2017/00 630 000  

Нікуленко І.В. FO # 24794 02330/32/2018/111 886 765  

Транс-Авто-Д ПП A # 499262 0003163340 1 215 412  

 
 

9. Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін  

 
Протягом 2019 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата 

відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, 
іншому управлінському персоналу не здійснювались.  

 
 
   

 


