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ЗАЯВА
ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЗА ПІДГОТОВКУ ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2018рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ
АСКА»
cтаном на 31 грудня 2018 року

Нижченаведена заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків
незалежних аудиторів, які містяться в представленому висновку незалежних аудиторів,
зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та вказаних незалежних
аудиторів, щодо фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА» (далі - Компанія).
Керівництво Компанії відповідає за підготовку фінансової звітності, достовірно
відображає у всіх суттєвих аспектах фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2018
року, звіт про фінансові результати за 2018 рік, а також рух грошових коштів та зміну в
чистих активах, що належать учасникам, за рік, що закінчився на цю дату у відповідності
до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності МСФЗ.
При підготовці фінансової звітності керівництво несе відповідальність за:
• Вибір належних принципів бухгалтерського обліку і їх послідовне застосування;
• Застосування обґрунтованих оцінок і припущень;
• Дотримання відповідних МСФЗ і розкриття всіх істотних відхилень у примітках
до фінансової звітності;
• Підготовку фінансової звітності, виходячи з припущення, що Компанія буде
продовжувати свою діяльність у доступному для огляду майбутньому, за винятком
випадків, коли таке допущення неправомірно.
Керівництво також несе відповідальність за:
• Розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної та надійної
системи внутрішнього контролю у Компанії;
• Підтримання системи бухгалтерського обліку, що дозволяє в будь-який момент
підготувати з достатнім ступенем точності інформацію про фінансове становище і
забезпечити відповідність фінансової звітності вимогам МСФЗ;
• Вживання заходів в межах своєї компетенції для забезпечення зберігання активів
Компанії;
• Запобігання та виявлення фактів шахрайства та інших зловживань.
Фінансова звітність за фінансовий рік, що закінчився 31 грудня 2018 року, була
затверджена «27» лютого 2019 року.
Від імені керівництва Компанії:

Директор
Головний бухгалтер

_______________________ А.О. Шукатко
_______________________ В.В. Козоріз

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
станом на 31 грудня 2018 року
(в тис. гривень)
№ примітки
Актив
Необоротні активи
Нематеріальні активи
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
Довгострокові фінансові інвестиції:
Відстрочені податкові активи
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних
фондах
Усього необоротних активів
Оборотні активи
Запаси
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за виданими авансами
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти:
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховиків у страхових резервах:
У тому числі: резерв довгострокових зобов язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
Інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього оборотних активів
Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття

31 грудня
2017р.

31 грудня
2018р.

2612
322
142187
18328
3610
22384

2077
322
137156
18328
5266
25243
95047

45652
242966

295282

576

440
202662

107352

5406
75
3486

14125
72202

70202
59
397250
163691
233454
105
600531
-

9318
152
2159
18702
53650
53650
226
311419
31812
279607
598728
894010

Баланс
Пасив
Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи,
послуги
Кредиторська заборгованість за:
розрахунками з бюджетом
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними
авансами
Поточна кредиторська заборгованість за страховою

843497

15350
9032
11626
281
1143
17667
45517

6799

21351
379
1473
5205
125172

діяльністю
Поточні забезпечення
Інші поточні зобов язання
Усього поточних зобов’язань та забезпечень
Довгострокові зобов язання і забеспечення
Довгострокові кредити банків
Довгострокові забезпечення :
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Страхові резерви
У т.ч.: резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
Інші страхові резерв
Усього довгострокові зобов язання і забеспечення
Інші поточні зобов'язання
Усього поточних зобов’язань та забезпечень
Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Усього власного капіталу

Баланс
Директор
Головний бухгалтер

465
29
101110

1098
1100
162577

661
661
550539
197610
319881
33018
551200

15350
3556
3556
517195
81077
405879
30239
536101

187585
123816
4369
(124583)
191187
843497

187585
125215
4369
(121837)
195332
894010

_______________________ А.О. Шукатко
_______________________ В.В. Козоріз

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
(в тис. гривень)
№
примітки
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг)
Чисті зароблені страхові премії
премії підписані,валова сума
премії, переданіу перестрахування
зміна резерву незароблених премій, валова сума

2018 рік

332876
1000801
628083
85998

2017 рік

229830
644686
400655
(42022)
(56223)

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених
премій

46153

Інші операційні доходи

116853

11413

449726

241243
3266

Усього доходу
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг
Чисті понесені збитки за страховими виплатами

5600
137075

91064

Дохід(витрати) від зміни інших страхових резервів

(14890)

(9934)

зміна інших страхових резервів валова сума

117095

(32444)

(131985)

22510

Інші операційні доходи

116853

11413

Адміністративні витрати

58050

43977

Витрати на збут

94379

55364

зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

Інші операційні витрати

114915

13377

Усього витрат
Фінансовий результат від операційної діяльності
(прибуток)

424959

216982

24767

Інші фінансові доходи

14153

24261

13261

Інші доходи

7848

7647

Фінансові витрати
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування (прибуток)

2870
11402
32496

2943
7660
34566

(29611)

(19508)

2885

15058

Витрати (дохід) з податку на прибуток

Чистий фінансовий результат (прибуток)

Директор
Головний бухгалтер

_______________________ А.О. Шукатко
_______________________ В.В. Козоріз

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 рік
(в тис. гривень)
№
примітки
Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Повернення податків і зборів
Цільового фінансування
Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від повернення авансів
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних
рахунках
Надходження від боржників неустойки(пені, штрафів)
Надходження від операційної оренди
Надходження від страхових премій
Інші надходження
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
Праці
Відрахування на соціальні заходи
Зобов’язань із податків і зборів, із них:
Витрачення на оплату зобов`язань з податку на прибуток
Витрачення на оплату зобов`язань з податку на додану
вартість
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
Витрати на оплату зобов язань за страховими контрактами
Інші витрачання
Чистий рух коштів від операційної діяльності
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

2018рік

2323
2
608
9125
305

2017 рік

900
1
536
26746
25

5582
2986
855090
150143

1991
3351
617531
89337

83583
33313
8863
31323

159024
26577
7018
16946
14835
729

21697
848

8779
318
802726
8437
-26302

1382
173685
254118
90095
-8569

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
необоротних активів
Надходження від отриманих відсотків
Надходження від погашення позик
Інші надходження
Витрачання на придбання фінансових інвестицій
Витрачання на придбання необоротних активів

5890
15158
3272608
10470
-

5180
11577
680
1068259
5400
=
1061147

3272593

Інші платежі
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

10593

17819
-

Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від отримання позик
Витрачання на погашення позик
Витрати на сплату відсотків
Чистий рух коштів від фінансової діяльності

-

6164

Чистий рух грошових коштів за звітний період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

-18582
72202
30
53650

Залишок коштів на кінець року
Директор
Головний бухгалтер

148
2938
-3086

2873
-2873

66954
(916)
72202

_______________________ А.О. Шукатко
_______________________ В.В. Козоріз

Звіт про власний капітал
за рік, що закінчився 31 грудня 2018 року
(в тис. гривень)
Зареєстрований
(пайовий)
капітал
Залишок на початок року
Коригування
Скоригований залишок на
початок року
Чистий прибуток (збиток) за
звітний період
Інший сукупний дохід за
звітний період:
Дооцінка(уцінка)необоротних
активів
Інший сукупний дохід
Разом змін в капіталі

187585

Залишок на кінець року

187585

Директор
Головний бухгалтер

187585

Капітал у
дооцінках

4369

Нерозпод
ілений
прибуток
(непокри
тий
збиток)
(124583)

4369

(124583)

191187

2885

2885

(139)

1260

Резервний
капітал

123816
123816

1399
1399

1399
125215

Всього

191187

1399

4369

_______________________ А.О. Шукатко
_______________________ В.В. Козоріз

(139)
2746
(121837)

(139)
4145
195332

РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
До фінансової звітності за 2018 рік
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ АСКА»

за 2018 рік.
1.
Інформація про Товариство та основа підготовки фінансової звітності за
2018 рік.
1.1.
Загальна інформація
Організаційна структура ПрАТ «УАСК АСКА» та діяльність в Україні
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКА»
(далі - “Компанія”) було створене згідно із законодавством України у 1991 році.
Основними напрямками діяльності Компанії є надання страхових послуг та послуг,
пов’язаних зі страхуванням (на території України та за кордоном). Компанія провадить
страхування на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, виданих Державною
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Компанія надає послуги
медичного страхування та страхування від нещасних випадків, страхування майна,
страхування цивільно-правової відповідальності, страхування кредитів, а також укладає
договори перестрахування. Компанія не має ліцензії на діяльність у сфері страхування життя.
Юридична адреса Компанії зареєстрована по вул. Перемоги, 97-А, м. Запоріжжя, 69005.
ПрАТ «УАСК АСКА» має 31 регіональний підрозділ на території України: у м. Києві,
Вінницькій, Волинській, Дніпровській, Донецькій (м. Маріуполь), Житомирській,
Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській,
Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській,
Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій областях.
Товариство має сайт, на якому розміщена інформація, відповідно до вимог законодавства,
адреса сайту: https://aska.ua/ua/about/financial-statements
Сплачений Статутний капітал Товариства складає 187 584 880,00 грн..
Статутний капітал страхової компанії «Українська Акціонерна Страхова компанія
АСКА» сформований відповідно до ст. 30 розділу III Закону України «Про страхування» в
повному обсязі та станом на 31.12.2018 року складає 5,9 млн. євро за курсом НБУ, що
перевищує норму Закону України «Про страхування», яка вимагає для страховика, що
займається видами страхування іншими, ніж страхування життя, мати на момент реєстрації
статутний капітал у розмірі не менше 1 млн. євро.
Заборгованості по сплаті Статутного капіталу власники Товариства не мають.
Власниками істотної участі є 1 фізична особа та 1 суб’єкт господарювання (нерезидент),
сукупна доля яких складає 99,59% статутного капіталу Товариства.
До міноритарних акціонерів Товариства належать 17 акціонерів фізичних осіб та одна
юридична особа, які сукупно володіють 0,41% акцій Товариства.
У 2018 році змін у складі власників істотної участі не відбувалося.
Власниками істотної участі є:

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім’я та по батькові
(для фізичних осіб)

Розмір часток (паїв, акцій),
якими володіє, управляє чи
користується суб’єкт
господарювання або
стосовно якого інший
суб’єкт господарювання
володіє, управляє чи
користується

%%

Юридична особа - SCM FINANCE LIMITED (нерезидент), реєстраційний
№ НЕ 195527, місцезнаходження - ThemistokliDervi, 3 Juliahouse, P.C. 1066, 89,091481%
Nicosia, Кіпр
Фізична особа - Сосіс Олександр Йосипович, паспорт серії ВК, №982007,
виданий 29.01.2013, Куйбишевським РВ у м. Донецьку ГУ ДМС України в 10,501405%
Донецькій обл.

Належність страховика до фінансових груп
Страховик ПрАТ «УАСК АСКА» є учасником банківської фінансової групи ПАТ „ПУМБ”.
Станом на 31.12.2018 року графічно структуру банківської групи ПАТ «ПУМБ» представляє
наступна схема підпорядкування:
Зміна
структур
и

Наймен
ування

Контролер

Відповідальна
особа

Учасники банківської
групи

Визнання
банківсько
ї групи

Зміна
відпові
дальної
особи

власності
учасникі
в
банківсь
кої
групи

1. ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

2. ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УАСК
АСКА"

ПАТ
"ПУМБ"

Ахметов
Рінат
Леонідович

ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ПЕРШИЙ
УКРАЇНСЬКИЙ
МІЖНАРОДНИЙ
БАНК"

3. ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "УАСК
АСКА-ЖИТТЯ"

4. ТОВАРИСТВО З
ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТРАХОВА КОМПАНІЯ
"ІЛЛІЧІВСЬКА"

5. ПРИВАТНЕ
АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКО-ДОНБАС
ПІВНІЧНИЙ"
Джерелоhttps://about.pumb.ua/management/bank_property

Рішення
№ 501 від
19.07.2013

Рішення
01.10.20
18
№ 312

Припинен
визнанн
банківськ
групи

Наявність у страховика дочірніх підприємств та їх перелік
ПрАТ «Українська Акціонерна Страхова компанія АСКА» має дочірнє підприємство
ПрАТ «Страхова компанія «АСКО Донбас Північний», частка в уставному фонді складає
62,47%.
Означена страхова компанія повністю дотримується нормативів щодо формування
капіталу та вимог забезпечення платоспроможності.
Протягом 2018 року дочірнє підприємство ПрАТ «Страхова компанія «АСКО Донбас
Північний» здійснювало з ПрАТ «Українська Акціонерна Страхова компанія АСКА» спільні
проекти зі страхової діяльності. Дочірнє підприємство ПрАТ «Страхова компанія «АСКО
Донбас Північний» на підставі договору-доручення, укладало на користь ПрАТ «УАСК
АСКА» страхові договори, загальний обсяг страхових платежів яких склав 2 730 тис. грн..
Нарахований дохід ПрАТ «Страхова компанія «АСКО Донбас Північний» (комісійна
винагорода дочірнього підприємства за посередницьку діяльність) протягом 2018 р. склав 565
тис. грн.. Крім того, дочірнє підприємство ПрАТ «Страхова компанія «АСКО Донбас
Північний» здійснювало операції перестрахування на користь ПрАТ «УАСК АСКА».
Загальний обсяг перестрахових платежів, отриманих від дочірнього підприємства протягом
звітного року, склав 388 тис. грн.. За умовами договорів вхідного перестрахування, протягом
звітного 2018 року, ПрАТ «УАСК АСКА» частково компенсувало дочірньому підприємству
витрати на виплату страхових відшкодувань внаслідок настання страхових випадків на
загальну суму 125 тис. грн..
1.2.
Підстави складання фінансової звітності
Фінансова звітність, що додається, відображає поточну оцінку управлінського персоналу
щодо можливого впливу умов здійснення діяльності в Україні на матеріальний та фінансовий
стан компанії.
Підтвердження відповідності
Ця фінансова звітність була складена відповідно до Міжнародних стандартів
фінансової звітності (МСФЗ).
Товариство застосовує облікову політику та ведення бухгалтерського обліку по
Міжнародним стандартам фінансової звітності з 01.01.2011 року. Акціонерне товариство
припинило надавати фінансову звітність згідно до Національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку з 2011 року таким чином, що за 2011 рік було складено фінансову
звітність за Національними П(С)БО, та одночасно на цю ж звітну дату було складено та
надано фінансову звітність згідно МСФЗ.
Ідентифікація фінансової звітності
У цих пояснювальних примітках наводиться додаткова інформація, розкриття якої
вимагається Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №
996-XIV від 16.07.1999 року, із змінами і доповненнями, та Міжнародними стандартами
фінансової звітності, і яка не міститься у формах фінансової звітності:
✓
✓
✓
✓

Баланс (звіт про фінансовий стан),
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),
Звіт про власний капітал.

Відповідно МСБО 1 «Подання фінансової звітності» фінансова звітність Товариства є
фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби
користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними
потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові
результати діяльності та грошові потоки Товариства, яка є корисною для широкого кола
користувачів у разі прийняття ними економічних рішень.
Звітним періодом є календарний рік, тобто період з 01 січня по 31 грудня звітного року
Підстава оцінки
Фінансову звітність складено, керуючись принципом історичної собівартості, за винятком:

- фінансових інвестицій, класифікованих у категорію наявних для продажу,
які відображаються за справедливою вартістю;
- нерухомого майна, яке періодично переоцінюється за справедливою вартістю.
Функціональна валюта та валюта подання

Національною валютою України є гривня, яка є функціональною валютою і валютою, в
якій обраховані показники цієї фінансової звітності. Вся фінансова інформація подана у
гривнях, та була заокруглена до тисяч (п. 51 МСБО 1 «Подання фінансової звітності»). Гривня
не є вільноконвертованою валютою за межами України.
Рішення про затвердження фінансової звітності
Випуск фінансової звітності за 2018 рік було затверджено від імені керівництва 27
лютого 2019 р.
Ні учасники, ні посадові особи, ні інші особи не мають права вносити зміни до цієї
фінансової звітності після її випуску.
Безперервність діяльності
Фінансова звітність, що додається, складена на підставі принципу безперервності діяльності,
який передбачає спроможність Групи реалізовувати свої активи та виконувати свої зобов’язання у ході
звичайної діяльності. Хоча компанія зазнала чистого збитку у 2014-2015 роках, вона має сильну
позицію щодо власного капіталу. У минулому 2017 та у звітному, 2018 році, загальний фінансовий
результат від операційної, фінансової та іншої діяльності є прибутковим.
З метою забезпечення спроможність компанії продовжувати операції в найближчому
майбутньому, управлінським персоналом вживаються наступні заходи,:
Пріоритетним напрямком діяльності Компанії, її довгостроковою метою є подальший
розвиток індивідуального страхування, головним чином, страхування транспортних засобів та
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів. Хоча
значну частку страхового портфеля компанії на сьогоднішній день складають договори страхування
майна, Компанія вибрала шлях застосування крос-продаж за рахунок
підвищення рівня
інформованості населення про діяльність компанії та ефективного процесу залучення нових клієнтів;
- Створення диверсифікованої та репрезентативної мережі пунктів продажу страхових полісів
по всій країні, збільшення кількості агентів та підвищення рівня конкуренції між ними шляхом
розробки збалансованої політики агентських винагород;
- Управлінський персонал компанії планує й надалі реалізовувати стратегію мінімізації рівня
власного утримання та збільшення рівня перестрахування.
Управлінський персонал компанії планує зменшити коливання збитковості страхового
портфелю через підтримання належної андеррайтингової політики.
- Управлінський персонал компанії планує диверсифікувати фінансові інструменти Компанії та
підтримувати належний баланс між прибутковістю фінансових інструментів та рівнем ризику за
такими інвестиційними пакетами.
- Управлінський персонал Компанії чітко розуміє, що будь-який бізнес здійснюють люди, тому
і надалі буде приділятися належна увага підвищенню професійного рівня працівників.
Зменшення операційних витрат та підвищення рентабельності операцій з пошуку нових
клієнтів, більш оперативне та конкурентноспроможне обслуговування страхувальників планується
здійснювати за рахунок подальшого розвитку інноваційних програм.
Майбутні плани та заходи, про які йдеться вище, спрямовані на те, щоб забезпечити
спроможність компанії продовжувати безперервну прибуткову діяльність.
На думку управлінського персоналу, заходи, що вживаються, про які йдеться вище, дозволять
компанії здійснювати безперервну діяльність у найближчому майбутньому. Внаслідок цього,
управлінський персонал вважає, що застосування принципу безперервності діяльності є прийнятним
для цілей складання цієї фінансової звітності.
1.1.Аналіз ліквідності
№ п/п
Показник

Формула розрахунку

1.1.

Коефіцієнт
ліквідності

загальної

1.2.

Коефіцієнт
ліквідності

термінової

Ф1р.1195/Ф1р.(1595-1531)+
Ф1р.1695

Ф1 р.1160+1165/ Ф1р.(15951531-1500) Ф1р.1695

Теоретичне
значення

Станом
31.12.2018

на

Станом
31.12.2017

на

не менше 1

0,85

0,92

зменшення

не менше 1

0,08

0,11

зменшення

Висновок

1.3.

Коефіцієнт
ліквідності

абсолютної
Формула розрахунку

№ п/п

Показник

2.1.

Фактичний
запас
платоспроможності (ФЗП)

2.2.

Нормативний
запас
платоспроможності
(розраховано відповідно ЗУ
«Про страхування»)(НЗП)

2.3.

Перевищення
фактичного
запасу платоспроможності над
нормативним

1.3. Аналіз фінансової стійкості
№ п/п
Показник
3.1.

Ф1
1700

р.1300-1000-1595-1695-

3.3.

Коефіцієнт автономії
Коефіцієнт
забезпеченості
власними оборотними коштами
Рівень страхових резервів

Рівень покриття грошовими
коштами страхових резервів
Коефіцієнт
співвідношення
суми страхових платежів та
суми страхових резервів

1.4. Аналіз ділової активності СК
№ п/п
Показник
4.1.

Коефіцієнт ділової активності

4.2.

Рівень грошових коштів
загальній сумі активів

зменшення

На 31.12.18

На

ФЗП>НЗП

193255

ФЗП > НЗП

123617

79 984

зростання

Перевищенн
я

69638

108 591

зменшення

Значення

На 31.12.2018

На 31.12.2017

Висновок

0,22

0,23

зменшення

Більше 0,7

0,73

0,83

зменшення

Більше 0,2

0,58

0,65

зменшення

0,8

0,9

зменшення

Більше 0,7

0,1

0,13

зменшення

Від 1,0

0,64

0,42

зростання

Значення

На 31.12.2018

На 31.12.2017

Висновок

зростання

0,4

0,2

зростання

Більше 0,5

0,1

0,1

Значення

На 31.12.2018

На 31.12.2017

Висновок

Ф1 р.1530/ р. 1900
Співвідношення
суми
власного капіталу , страхових
резервів та довгострокових
зобов’язань
до
валюти
балансу

власного

Більше або
дорівнює 0,2

0,22

0,23

зменшення

5.2.

Коефіцієнт
власного
зобов’язань

відношення
капіталу
до

Більше 1

0,28

0,29

зменшення

Коефіцієнт
рентабельності
власного капіталу

Більше 0

0,17

0,18

зменшення

Значення

На 31.12.2018

На 31.12.2017

Висновок

зростання

0,2

>=0.9

Р.1 р.070/ Ф 1 р.1530

Ф.1 р.1165/ Ф.1 р. 1300

Формула розрахунку

рівня

188 575

Ф 1 р.1165 / Ф 1 р. 1530

в

Коефіцієнт
капіталу

Висновок

Ф 1( р.1195 – р. 1695)/р. 1195

Р.1 р.070/ Ф 1 р.1300

5.1.

31.12.17

Ф 1 р. 1900

Формула розрахунку

1.5. Аналіз власного капіталу
№ п/п
Показник

5.3.

Значення

Більше

Рівень перманентного капіталу

3.6.

0,71

ФЗП - НЗП

Формула розрахунку

3.4.

3.5.

0,33

Відображено у Р.6 Звітних
даних страховика

Ф1 р.1495/

3.2.

не менше 1,5
Ф1 р.1165/ Ф1р.1695

Власний
активів

капітал//

Всього

Власний
капітал//
зобов’язань

Всього

Прибуток
до
оподаткування/середня
величина власного капіталу

1.6. Аналіз формування фінансового результату
№ п/п
Показник
Формула розрахунку
Абсолютні показники
6.1.

Кількість укладених договорів

Кількість за Р.3+Р.4 Звітних
даних страховика

-

362477

244 112

зростання

6.2

Виплати

Кількість за Р3+Р4 Звітних
даних страховика

-

21274

17 310

зростання

6.3.

Обсяг отриманих премій

-

1 000 801

644 686

зростання

6.4.

Обсяг доходів

Р 1 Звітних даних страховика
Звіт про сукупні доходи та Р 1
Звітних даних страховика

-

471728

461 194

зростання

6.5.

Обсяг витрат

-

468843

446 136

зростання

Звіт про сукупні доходи та Р 1
Звітних даних страховика

6.6.

Обсяг сформованих страхових
резервів

6.7.

Чиста рентабельність капіталу

6.8.

Рентабельність
операцій

6.9.
6.10.

-

517195

більше 0

0,03

0,02

зменшення

Прибуток
від
операцій /сума
страхових премій

страхових
отриманих

більше 0

0,33

0,36

зменшення

Рівень виплат

Сума страхових виплат / сума
страхових резервів

менше 1

0,57

0,34

збільшення

Коефіцієнт збитковості

Страхові виплати+витрати на
ведення
справи
/
сума
страхових премій

менше 1

0,14

0,15

зменшення

Значення

На 31.12.2018

На 31.12.2017

Висновок

193 255,00

188 575,00

зростання

Активи

– Нематеріальні
активи – Зобовязання

Перевищенн
я величини
Статутного
капіталу

так

ні

На 31.12.2018

На 31.12.2017

Висновок

ні

2519

2 519

х

ні

7162

-

так

х

100%

100%

х

ні

0

0

х

ні

0

0

страхових

1.7. Аналіз динаміки величини нетто-активів страховика
№ п/п
Показник
Формула розрахунку
7.1.

Нетто-активи

1.8. Інші показники роботи
№ п/п
Показник

8.1.
8.2.

8.3.

8.4.

зменшення

Р 1 та Р 6 звітних даних
страховика
Чистий прибуток / середня
вартість активів

Заборгованість
за виплатами
страхових сум
Зростання
дебіторської
заборгованості(Ф11040+1130
+1140+1155(к) - Ф1 1040+1130
+1140+1155(н)
Покриття
сформованих
страхових
резервів
прийнятними та ліквідними
активами
Втрата
репутації
компанії
внаслідок
невиконання
страхових зобов’язань

8.5.

Невиконання
податками
платежами

зобов’язань за
та
іншими

8.6

Дотримання
вимог
законодавчих та нормативних
актів,
що
регулюють
фінансову
та
страхову
діяльність в Україні

так

х

так

550 539

так

25 644

позитивна
динаміка

Відповідно
нормативам
Не
було
таких
випадків
Всі
зобов’язання
виконуються
своєчасно
Безумовне
виконання
всіх законів
України

Використання оцінок і суджень
Складання фінансової звітності згідно з МСФЗ вимагає від управлінського персоналу
формування суджень, оцінок та припущень, які впливають на застосування принципів облікової
політики, на суми активів та зобов’язань, доходів та витрат, відображених у звітності. Оцінки та
пов’язані з ними припущення ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, що вважаються
обґрунтованими за даних обставин і результати яких формують основу для суджень відносно
балансової вартості активів та зобов’язань, яка не є очевидною з інших джерел. Хоча ці оцінки
ґрунтуються на розумінні управлінським персоналом поточних подій, фактичні результати, у
кінцевому підсумку, можуть відрізнятися від цих оцінок.
Оцінки та покладені в їх основу припущення постійно переглядаються. Зміни бухгалтерських
оцінок визнаються у тому періоді, в якому вони відбуваються, а також в інших майбутніх періодах,
якщо зміна стосується цих майбутніх періодів.

Економічне середовище та умови діяльності
Компанія функціонує в нестабільному середовищі, що пов’язано з глибокою
економічною кризою, політичною нестабільністю та продовженням збройного конфлікту на

сході України. Ситуація ускладняється суттєвими коливаннями валютного курсу національної
валюти. Стабілізація економічної ситуації в Україні значною мірою буде залежати від
ефективності фіскальних та інших економічних заходів, що будуть вживатися Урядом України.
Водночас не існує чіткого уявлення того, що саме робитиме Уряд для подолання кризи.
У зв’язку з цим неможливо достовірно оцінити ефект впливу поточної економічної
ситуації на фінансовий стан Компанії. У результаті виникає невизначеність, яка може вплинути
на майбутні операції та можливість збереження вартості його активів. Ця фінансова звітність
не включає жодних коригувань, які можуть виникнути в результаті такої невизначеності. Про
такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.
Девальвація національної валюти призвела до тиску на індекс споживчих цін. Офіційний рівень
інфляції в Україні за 2018 рік сягнув 10,98%.
Гіперінфляція
Крім того, Товариством прийнято рішення не проводити перерахунок фінансової звітності за
2018 рік із застосуванням загального індексу цін, за правилами МСБО 29 «Фінансова звітність в
умовах гіперінфляції економіки».
Проаналізувавши офіційні дані Державної служби статистики України щодо коливань кумулятивного
рівня інфляції за трирічний період, включаючи 2016 , 2017 та 2018 роки, Товариство зазначає, що за
показниками, наведеними у підпунктах а), б), в), г) параграфа 3 МСБО 29, економічний стан в Україні
не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією.

2.

Основні принципи облікової політики

Концептуальною основою даної консолідованої фінансової звітності є бухгалтерські
політики та принципи, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової звітності
(далі – МСФЗ), випущених Комітетом з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі
– КМСБО) та інтерпретаціях, випущених Комітетом з інтерпретацій Міжнародної фінансової
звітності (далі – КІМФЗ).
Товариство веде облікові записи у відповідності до вимог чинного законодавства України.
Дана фінансова звітність складена на основі таких облікових записів з коригуваннями,
необхідними для приведення її у відповідність МСФЗ у всіх суттєвих аспектах.
МСФЗ не регламентовано форми фінансової звітності, проте МСБО 1 «Представлення
фінансової звітності» встановлені загальні вимоги про представлення фінансової звітності,
рекомендації по структурі та мінімальні вимоги по її змісту. Відповідно до законодавства
України форми та зміст фінансової звітності, окрім приміток до них, затверджені наказом
Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. за №73, зареєстрованим в Міністерстві юстиції
України 28.02.2013р. за №336/22868. Фінансова звітність складена у відповідності до
зазначеного наказу Міністерства фінансів України, подається компанією до Державної
податкової інспекції та до статистики в наступних формах:
✓
Баланс (звіт про фінансовий стан),
✓
Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід),
✓
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом),
✓
Звіт про власний капітал,
✓
Примітки до фінансової звітності.
Принципи облікової політики, викладені далі, послідовно застосовувалися до усіх
періодів, поданих у фінансовій звітності, представленій на початку даного звіту.
Операції в іноземних валютах
Операції в іноземних валютах перераховуються у гривні за курсом обміну,
встановленим на дату операції.
Монетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах на дату звітності,
перераховуються у гривні за курсами обміну, встановленими на цю дату.

Немонетарні активи та зобов'язання, деноміновані в іноземних валютах, які
відображаються за справедливою вартістю, перераховуються у гривні за курсами обміну, що
діяли на дату встановлення справедливої вартості.
Немонетарні статті, деноміновані в іноземних валютах, які відображаються за
історичною вартістю, перераховуються за курсами обміну, що діють на дату операції.
Курсові різниці, що виникають при перерахуванні, відображаються у складі прибутку
або збитку, крім курсових різниць, що виникли при перерахуванні інструментів капіталу,
наявних для продажу, які відображаються в складі іншого сукупного прибутку.
Дебіторська заборгованість
Відповідно до
міжнародних
стандартів фінансової звітності дебіторську
заборгованість визначають та обліковують як фінансовий актив (МСФЗ 32).
Дебіторська заборгованість
обліковується за принципом нарахування. Дебіторська
заборгованість включає премії, що повинні надійти від власників страхових полісів, прийняті
премії від компаній, що перестраховують свої ризики, суми до отримання за переданими в
перестрахування сумами відшкодування та іншу дебіторську заборгованість.
Визначення
Відповідно до МСФЗ 32, Фінансовий актив - це будь-який актив, який є контрактним
правом отримувати грошові кошти чи інший актив від іншого підприємства.
Визнання
Товариство визнає дебіторську заборгованість в балансі в тих випадках, якщо вона
стає стороною контрактних зобов’язань і внаслідок цього має юридичне право отримувати
грошові або інші цінності (МСФЗ9).
Облік та оцінка на дату складання звітності
В своєму обліку Компанія поділяє дебіторську заборгованість на поточну та
довгострокову.
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 Товариства.
Облік дебіторської заборгованості здійснюється в розрізі контрагентів та укладених з ними
договорів, дотримуючись методу нарахування.
Відповідно до принципу обачності та обережності, з метою покриття у майбутньому
безнадійної дебіторської заборгованості Товариство нараховує резерв сумнівних боргів.
Для розрахунку резерву сумнівних боргів в товаристві вся поточна дебіторська
заборгованість поділяється на дві частини:
дебіторська заборгованість зі страхової діяльності;
дебіторська заборгованість з іншої господарської діяльності.
Для кожного з визначених видів дебіторської заборгованості розрахунок резервів
сумнівних боргів здійснюється окремо.
Формування резерву дебіторської заборгованості по страховій діяльності
Резерв дебіторської заборгованості по страховій діяльності складається з двох частин:
резерву дебіторської
заборгованості по страховим преміям та резерву дебіторської
заборгованості по нарахованим доходам від виставлених регресів , що мають бути
компенсовані винними особами. Резерв формується з принципу обережності по тих боргах, по
яким є імовірність неповернення. Ця імовірність залежить від періоду прострочення на звітну
дату. Якщо прострочення більше 1 місяця, то страховий договір автоматично припиняє свою
дію ( для договорів страхування КАСКО, майна).
Джерелом інформації для можливого створення резерву дебіторської заборгованості
по страховим преміям та по нарахованим доходах від виставлених регресів, що мають бути
компенсовані винуватими особами, є зведені звіти, що формуються з інформаційної системи.
В рахунок резерву сумнівних боргів по страховій діяльності враховуються суми
простроченої на дату балансу дебіторської заборгованості ( не отримані страхові премії, по
договорам страхування та не отримані регреси).Періодичність розрахунку резерву сумнівних

боргів- один раз у квартал. Залишок резерву сумнівних боргів на дату балансу не може бути
більшим, ніж сума дебіторської заборгованості на ту саму дату.
Формування резерву дебіторської заборгованості по господарської діяльності
Для розрахунку резерву сумнівних боргів по іншій господарській діяльності поточна
дебіторська
заборгованість класифікується за термінами її прострочення й аналізу
фактичного непогашення за попередні звітні періоди, до кожної групи застосовується певний
коефіцієнт сумнівності.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Інформацію про грошові кошти та її розкриття у фінансовій звітності Товариство
формує у відповідності до МСБО № 7 «Звіт про рух грошових коштів»
Визначення та визнання
Грошові кошти є найбільш ліквідними активами Товариства.
Грошові кошти Товариства включають кошти на поточних рахунках та депозити до
запитання.
Еквіваленти грошових коштів- це короткострокові інвестиції, які вільно конвертуються
у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни вартості.
Еквіваленти грошових коштів утримуються для
погашення короткострокових
зобов’язань, але не для інвестиційних або інших цілей. Для того, щоб інвестицію можна було
визначити як еквівалент грошових коштів, вона повинна вільно конвертуватися у відому суму
грошових коштів і характеризуватися незначним ризиком зміни вартості. Таким чином, інвестиція
визначається, звичайно, як еквівалент грошових коштів тільки в разі короткого строку погашення,
наприклад, протягом не більше трьох місяців з дати придбання. Інвестиції в інструменти власного
капіталу не входять до складу еквівалентів грошових коштів, якщо вони не є за сутністю еквівалентами
грошових коштів, наприклад, у випадку привілейованих акцій, придбаних протягом короткого періоду
їх погашення і з визначеною датою викупу.

Розкриття інформації, що підтверджує статті подані у фінансових звітах
Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за справедливою
вартістю

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 39, та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий
стан на кінець звітного періоду.
Класи активів та
зобов’язань, оцінених
за справедливою
вартістю
Грошові кошти та їх
еквіваленти

Депозити (крім
депозитів до
запитання)

Боргові цінні папери

Інструменти капіталу

Методики оцінювання
Первісна та подальша оцінка
грошових коштів та їх еквівалентів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює їх номінальній
вартості
Первісна оцінка депозиту
здійснюється за його справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює його
номінальній вартості. Подальша
оцінка депозитів у національній
валюті здійснюється за справедливою
вартістю очікуваних грошових
потоків
Первісна оцінка боргових цінних
паперів як фінансових активів
здійснюється за справедливою
вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка боргових
цінних паперів здійснюється за
справедливою вартістю.
Первісна оцінка інструментів капіталу
здійснюється за їх справедливою

Метод оцінки
(ринковий,
дохідний,
витратний)
Ринковий

Вихідні дані
Офіційні курси НБУ

Дохідний
(дисконтуванн
я грошових
потоків)

Ставки за депозитами,
ефективні ставки за
депозитними договорами

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на
дату оцінки, котирування
аналогічних боргових
цінних паперів,
дисконтовані потоки
грошових коштів

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові курси
організаторів торгів на

вартістю, яка зазвичай дорівнює ціні
операції, в ході якої був отриманий
актив. Подальша оцінка інструментів
капіталу здійснюється за
справедливою вартістю на дату
оцінки.
Інвестиційна
нерухомість

Дебіторська
заборгованість

Поточні зобов’язання

Первісна оцінка інвестиційної
нерухомості здійснюється за
собівартістю. Подальша оцінка
інвестиційної нерухомості
здійснюється за справедливою
вартістю на дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка
дебіторської заборгованості
здійснюється за справедливою
вартістю, яка дорівнює вартості
погашення, тобто сумі очікуваних
контрактних грошових потоків на
дату оцінки.
Первісна та подальша оцінка
поточних зобов’язань здійснюється за
вартістю погашення

Ринковий,
дохідний,
витратний

дату оцінки, за відсутності
визначеного біржового
курсу на дату оцінки,
використовується остання
балансова вартість, ціни
закриття біржового
торгового дня
Ціни на ринку
нерухомості, дані оцінки
професійних оцінювачів

Дохідний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вхідні грошові
потоки

Витратний

Контрактні умови,
ймовірність погашення,
очікувані вихідні грошові
потоки

Страхові контракти: Класифікація контрактів
Контракти, за якими компанія приймає значний страховий ризик іншої сторони
(власника страхового поліса), погодившись надати компенсацію власникові страхового поліса
чи іншому вигодонабувачу, у тому випадку, якщо визначена у контракті непевна майбутня
подія (страховий випадок) негативно вплине на власника страхового поліса чи
вигодонабувача, класифікуються як страхові контракти. Страховий ризик не є фінансовим
ризиком. Фінансовий ризик- це ризик можливої майбутньої зміни одного або кількох
визначених фінансових параметрів, таких як процентні ставки, ціни на фінансові інструменти,
ціни на споживчі товари, валютний курс, індекс цін чи ставок, показник кредитного рейтингу
чи індексу платоспроможності, тощо, або у випадку зміни нефінансових параметрів- якщо
така зміна не є характерною для сторони контракту. Страхові контракти можуть також
покривати певний фінансовий ризик. Страховий ризик є суттєвим, якщо внаслідок страхового
випадку у компанії може виникати зобов'язання зі сплати суттєвих збитків. З моменту
класифікації контракту як страхового, його класифікація залишається незмінною до
припинення дії контракту або виконання всіх прав та зобов'язань. Контракти, згідно з якими
передача страхового ризику до компанії від власника страхового поліса є несуттєвою,
класифікуються як фінансові інструменти.
Визнання та оцінка страхових контрактів
Премії
Валова сума страхових премій за укладеними договорами страхування являє собою
премії визнані на підставі виникнення відповідальності Страховика згідно графіку платежів,
зазначеному у договорі страхування, крім випадків, коли розірвання договору за будь-якої
причини є неможливим. Премії за такими договорами визнаються на контрактній основі.
Премії визнаються з урахуванням комісій, належних до сплати посередникам, і з урахуванням
податків на прибуток на основі премій. Премії за укладеними договорами страхування
включають коригування оцінок премій, отриманих за договорами страхування, укладеними у
попередні роки. Зароблена частка отриманих премій визнається у складі доходу. Зароблені
премії визнаються від дати переходу ризику, протягом періоду покриття збитків, з
урахуванням характеру ризиків, передбачених договорами. Премії за укладеними договорами
вихідного перестрахування визнаються як витрати з урахуванням характеру отриманих
послуг з перестрахування. Частка премій за укладеними договорами вихідного
перестрахування, не визнаних як витрати, обліковується як передоплата.
Дострокове припинення дії страхових полісів

Дія страхових полісів може бути достроково припинена компанією, якщо існують
об'єктивні ознаки того, що страхувальник не бажає або не може продовжувати сплачувати
страхові премії. Таким чином, дострокове припинення дії страхових полісів стосується
переважно тих полісів, умовами яких передбачена сплата страхових премій на основі графіку
платежів. Валова сума страхових премій відображається за вирахуванням повернених премій
достроково припинених полісів страхування.
Технічні резерви Товариства
Розрахунок технічних резервів страховика в Компанії проводиться у відповідності у
відповідності до вимог Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України № 3104 від 17.12.2004 “Про затвердження Методики формування страхових
резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя” (із змінами, внесеними
згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг України № 1638 від 18.09.2018), з урахуванням особливостей
окремих видів страхування, визначених у Постанові "Про затвердження розрахунку РНП,
який застосовується до договорів обов`язкового страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів" Кабінету Міністрів України №
671 від 23.07.2008 р. та у Розпорядженні "Про затвердження Порядку і правил формування,
розміщення та обліку страхових резервів з обов’язкового страхування цивільної
відповідальності за ядерну шкоду" Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг
України № 123 від 13.11.2003 р..
Наказом по Товариству від 08.01.2019 р. № 01/1_ЗД скасовано попереднє «Положення
про формування технічних резервів ПрАТ «УАСК АСКА», затверджені наказом по
підприємству № 146 від 29.09.2017 р., та введено в дію Внутрішню політику ПрАТ "УАСК
АСКА" з формування технічних резервів, що є складовою частиною облікової політики
Товариства. Страхові резерви компанії станом на звітну дату 31.12.2018 р. розраховані згідно
внутрішній політиці Товариства з формування технічних резервів.
Резерв незароблених премій
Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється відповідно до вимог чинного
законодавства з урахуванням наступних принципів.
Резерв незароблених премій (unearned premium reserve- UPR) включає частки від сум
надходжень страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну
дату.
Розрахунок розміру резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом
страхування окремо. Загальний розмір резерву незароблених премій дорівнює сумі розмірів
резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування.
Страховик формує резерв незароблених премій методом «1/365» відповідно до пункту 5
розділу III Методики. Розрахунок здійснюється повністю в порядку, передбаченому
відповідним пунктом Методики.
Незароблена страхова премія, яка розраховується методом "1/365" ("pro rata temporis"),
визначається за кожним договором як добуток надходжень (нарахованих до отримання згідно
з умовами договору або законодавства) сум страхових платежів та результату, отриманого від
ділення строку страхового покриття, який ще не минув на дату розрахунку (у днях), на весь
строк страхового покриття (у днях)
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (РЗЗ)
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (reported but not settled claims reserve RBNS), - оцінка обсягу зобов'язань Страховика для здійснення страхових виплат (страхового
відшкодування) за заявленими вимогами, включаючи витрати на врегулювання збитків, які не
врегульовано або врегульовано не в повному обсязі на дату розрахунку та виникли у зв'язку з
подіями, що мали ознаки страхових випадків, які мали місце в розрахунковому або попередніх
періодах, та про факт настання яких повідомлено відповідно до вимог законодавства України
та/або умов договору.
При цьому порядок визнання вимоги за договором, що надійшла страховику, такою, що
є заявленою вимогою, визначається відповідно до розділу 5 цієї Політики.

Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, Страховик визначає за кожним
видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі телефонного,
електронного, письмового звернення з приводу події, яка має ознаки страхового випадку,
залежно від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками (та/або іншими
особами, визначеними законодавством або договором страхування) збитків (шкоди) у
результаті настання події, що має ознаки страхового випадку.
Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається як сума резервів
заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування.
Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, за видом страхування Страховик
визначає за кожною неврегульованою або врегульованою не в повному обсязі вимогою.
В обліковій системі відображається сума актуального резерву заявлених, але не
виплачених збитків.
Якщо резерв збитків збільшується проти попередньої звітної дати, то різниця (приріст)
відноситься до витрат страховика. У разі зменшення цього резерву, різниця відноситься на
збільшення доходів страховика.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (РЗНЗ)
Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені ((incurred but not reported claims
reserve - IBNR) здійснюється наступними актуарними методами:
Метод Борнхуеттера-Фергюсона;
Метод лінійної комбінації актуарних методів:
методу модифікації ланцюгового методу та методу модифікації методу БорнхуеттераФергюсона;
методу модифікації ланцюгового методу та методу модифікації методу Кейп-Код;
методу модифікації методу Борнхуеттера-Фергюсона та методу модифікації методу
Кейп-Код.
Принципи розрахунку та розподіл за видами страхування викладено в окремих пунктах
внутрішньої Політики ПрАТ «УАСК АСКА».
Модифікацією актуарного методу є розрахунок резерву збитків, які виникли, але не
заявлені, одним з двох зазначених методів, з можливим врахуванням:
впливу інфляції (при свідченнях про зростання розміру середнього збитку);
виявленого тренду у певному факторі розвитку (при свідченнях про зміни в середніх
строках врегулювання збитків);
виявленого відхилення певного індивідуального фактору розвитку (для окремого періоду
виникнення та сплати збитку) від середнього рівню (що може бути спричинено одиничними
нетиповими великими виплатами);
зміни збитковості;
іншими факторами, що призводять до тренду в розвитку та розмірах збитків.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені, розраховується станом на звітну дату та не
змінюється до наступної звітної дати.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені формується та відображається в системі
бухгалтерського обліку станом на кожну звітну дату.
Якщо резерв збитків збільшується проти попередньої дати, то різниця
(приріст) відноситься до витрат страховика. У разі зменшення цього резерву різниця
відноситься на збільшення доходів страховика.
Резерв коливань збитковості
Резерв коливань збитковості формується лише за видом страхування: «Страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів».
Формується відповідно до розділу VI Методики (затверджена розпорядження Державної
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 “Про
затвердження Методики формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж
страхування життя” (із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України № 1638 від
18.09.2018), що дає вичерпне та однозначне визначення алгоритму.
Жодних застережень чи уточнень до розрахунку не вимагається.
Резерв катастроф
Резерв катастроф у фінансовому обліку страховика формується відповідно до:
- Методики про ядерну шкоду (затверджено Розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України № 123 від 13.11.2003 “ Про затвердження
Порядку і правил формування, розміщення та обліку страхових резервів з обов'язкового
страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду») та
- розділу VII Методики (затверджено Розпорядження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 “Про затвердження Методики
формування страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя” (із
змінами, внесеними згідно з Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг України № 1638 від 18.09.2018 р.), які дають
вичерпне та однозначне визначення алгоритму.
Жодних застережень чи уточнень до розрахунку Внутрішня політика з формування
технічних резервів ПрАТ «УАСК АСКА» не вимагає.
Методи визначення розміру прав вимоги до перестраховиків
Розмір прав вимоги до перестраховика визначається:
- У резерві незароблених премій
Тим самим методом, що і формування власне резервів незароблених премій.
- У резерві заявлених, але не виплачених збитків
Формується тим самим методом, що і формування власне резервів заявлених, але не
виплачених збитків, при цьому формування здійснюється за кожною відомою вимогою
страхувальників (та/або іншими особами, визначеними законодавством або договором
страхування) повністю відповідно до умов договору перестрахування, що може покривати такі
збитки, та розміру резерву заявлених збитків.
- У Резерві збитків, які виникли, але не заявлені
Може формуватися у разі суттєвості. Розраховується тим самим методом, що і
формування власне резервів заявлених, але не виплачених збитків.
- В інших видах резервів
Не формується.
Відстрочені аквізиційні витрати (DAC)
Відстрочені аквізиційні витрати (deferred acquisition costs – DAC) – обсяг аквізиційних
витрат, що мали місце протягом поточного та/або попередніх розрахункових періодів, але які
належать до доходів наступних розрахункових періодів та визнаються у витратах одночасно з
визнанням відповідної заробленої страхової премії протягом строку дії договору
страхування/перестрахування.
Визнання відстрочених аквізиційних витрат припиняється коли договір завершую дію
або відбувається його розторгнення.
Страхових формує відстрочені аквізиційні витрати за видами страхування з Таблиці 1, де
метод формування резервів незароблених премій є «1/365».
Визначення розміру відстрочених аквізиційних витрат здійснюється відповідно до
пункту 1 розділу VIII Методики, що затверджена розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 із змінами та
доповненнями.
Відстрочені аквізиційні витрати розраховуються у відповідності до «Внутрішньої

політики з формування технічних резервів ПрАТ «УАСК АСКА», що є складовою частиною
облікової політики Товариства та затверджені наказом по підприємству від 08.01.2019 р. №
01/1.
Видатки
Перестрахування
Компанія укладає договори перестрахування в ході звичайної діяльності з метою
обмеження потенційного чистого збитку шляхом часткової передачі ризику перестраховикам.
Договори перестрахування не звільняють компанію від її прямих зобов'язань перед
страхувальниками.
Премії, відступлені перестраховикам, отриманих від перестраховиків, представлені у
прибутку або збитку та у звіті про фінансовий стан на валовій основі.
Активи перестрахування включають залишки заборгованості перестраховиків за
відступленими зобов'язаннями зі страхування. Суми, що будуть відшкодовані
перестраховиками, оцінюються у спосіб, що узгоджується з оцінкою резерву збитків,
пов'язаного з полісом, що був перестрахований.
Премії за договорами вхідного перестрахування визнаються як доход та обліковуються
так, наче перестрахування є прямим страхуванням, з урахуванням класифікації продуктів з
перестрахування.
Витрати на персонал
Формування забезпечень Товариства по виплатам персоналу (резерв відпусток та
резерв витрат на формування забезпечень для відшкодування виплат премій працівникам за
результатами діяльності у попередньому році) та їх розкриття у фінансовій звітності компанії
здійснюється у відповідності до МСБО № 19 «Виплати працівникам».
Згідно з Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 19 (МСБО 19) до виплат
працівникам відносяться короткострокові виплати працівникам, такі як участь у преміюванні,
якщо очікується, що вони будуть повністю сплачені у повному обсязі протягом дванадцяти
місяців після закінчення річного звітного періоду, у якому працівники надавали відповідні
послуги.
Витрати на виплати персоналу відображаються у звітності до принципу відповідності,
тобто відповідають тому періоду до якого вони відносяться.
До виплат працівникам Товариства відносяться:
- Поточні виплати працівникам за відпрацьований час;
- Поточні виплати працівникам за невідпрацьований час;
- Виплати при звільненні працівників;
- Інші виплати працівникам.
Поточні виплати працівникам за відпрацьований час включають: заробітну плату по
окладам та тарифам, інші нарахування по оплаті праці, премії та інші заохочувані виплати.
Нарахована сума виплат працівникам за роботу, виконану в поточному періоді,
визнається поточним зобов’язанням.
Поточні виплати працівникам за невідпрацьований час включають щорічні відпустки та
виплати за інший оплачуваний невідпрацьований час.
Виплати за невідпрацьований час, які належать до накопичення, визнаються
зобов’язанням через створення забезпечення у звітному періоді.
Сума забезпечення визначається щомісячно, як добуток
фактично нарахованої
заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на
оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці.
Відповідно до п.59 МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»,
забезпечення необхідно переоцінювати на кінець звітного періоду та коригування для
відображення поточної найкращої оцінки. Залишок резерву оплати відпусток в Товаристві
переглядається на кінець року.
Відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого
наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 № 879, в Компанії проводилась
інвентаризація, в тому числі резервів і забезпечень. Залишок резерву відпусток, включаючи

відрахування на соціальне страхування з цих сум, розраховується, виходячи з кількості днів
невикористаної працівниками відпустки та середньодобового доходу. Для проведення
інвентаризації вказаного забезпечення Товариство використовує інформацію із облікової
системи кадрового обліку, порівнює дані із сформованим забезпеченням на кінець року та
коригує його шляхом донарахування або сторнування.
Величина сформованого резерву визначається витратами періоду і зменшується по мірі
використання працівниками відпусток.
Фінансові інструменти
Непохідні фінансові активи
Непохідні фінансові активи включають інвестиції в інструменти капіталу та боргові
цінні папери, торгову та іншу дебіторську заборгованість, грошові кошти та їх еквіваленти.
Компанія здійснює початкове визнання кредитів та дебіторської заборгованості на дату
їх видачі/виникнення. Початкове визнання всіх інших фінансових активів (включаючи активи,
віднесені в категорію активів за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку) здійснюється на дату операції, в результаті якої компанія стає стороною
договору про придбання фінансового інструмента
Припинення визнання фінансових активів компанії відбувається в тому випадку, якщо
закінчується строк дії права компанії відповідно до договору на отримання грошових коштів
від фінансових активів або якщо вона передає фінансовий актив іншій стороні без збереження
контролю або практично всіх ризиків та вигод, пов’язаних з правом володіння фінансовим
активом. Будь-які частки участі у переданому фінансовому активі, що виникли або
залишились у компанії, визнаються як окремий актив або зобов’язання.
Фінансові активи та фінансові зобов’язання взаємозараховуються, і відповідна чиста
сума відображається у звіті про фінансовий стан тоді і тільки тоді, коли компанія має
юридично забезпечене право на їх взаємозарахування та намір або здійснити розрахунок по
них на нетто-основі, або одночасно реалізувати актив та погасити зобов’язання.
Компанія поділяє непохідні фінансові активи на такі категорії: фінансові активи за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, фінансові
активи, утримувані до погашення, кредити та дебіторська заборгованість і фінансові активи,
наявні для продажу.
Фінансові активи за справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як
прибутку або збитку
Фінансовий актив класифікується у категорію фінансових активів за справедливою
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, якщо він утримується для
торгових операцій, або якщо він визначений таким після початкового визнання. Фінансові
активи визначаються як фінансові інструменти за справедливою вартістю, з відображенням
переоцінки як прибутку або збитку, якщо управління такими інвестиціями та прийняття
рішень про покупку та продаж здійснюється компанією на основі їх справедливої вартості
згідно з документально відображеною політикою управління ризиками та інвестиційною
стратегією. При початковому визнанні затрати, віднесені на здійснення операцій, визнаються
у складі прибутку або збитку в тому періоді, коли вони були понесені. Фінансові активи за
справедливою вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку, оцінюються за
справедливою вартістю, а її зміни визнаються у складі прибутку або збитку.
Фінансові активи, що утримуються до погашення
Якщо компанія має намір та спроможність утримувати до строку погашення боргові
цінні папери, що мають відповідні котирування на активному ринку, такі фінансові активи
класифікуються як активи, що утримуються до погашення. Фінансові активи, що утримуються
до погашення, спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму
затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після початкового визнання
фінансові активи, що утримуються до погашення, оцінюються за справедливою вартістю.
Кредити та дебіторська заборгованість
Кредити та дебіторська заборгованість являють собою категорію фінансових активів,
які не мають котирувань на активному ринку, з фіксованими платежами або платежами, що
визначаються. Такі активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка збільшується

на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції. Після початкового
визнання кредити та дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою вартістю з
використанням методу ефективного відсотка, за вирахуванням збитків від зменшення
корисності.
Кредити та дебіторська заборгованість включають такі класи активів: дебіторська
заборгованість за операціями страхування та перестрахування, грошові кошти та їх
еквіваленти.
Фінансові активи, наявні для продажу
Фінансові активи, наявні для продажу, представлені непохідними фінансовими
активами, які були визначені у вказану категорію, або які не були класифіковані в жодну з
вище перелічених категорій. Такі активи спочатку визнаються за справедливою вартістю, яка
збільшується на суму затрат, що безпосередньо відносяться до здійснення операції.
Непохідні фінансові зобов'язання
Компанія здійснює початкове визнання випущених боргових цінних паперів та
субординованих зобов’язань на дату їх виникнення. Початкове визнання усіх інших
фінансових зобов’язань (включаючи зобов’язання, визначені як зобов’язання за справедливою
вартістю, з відображенням переоцінки як прибутку або збитку) здійснюється на дату
укладення операції, в результаті якої компанія стає стороною договору про придбання
фінансового інструмента.
Припинення визнання фінансових зобов’язань відбувається тоді, коли зазначені у
договорі зобов’язання компанії здійснені, анульовані, або коли строк їх дії закінчився.
Компанія класифікує непохідні фінансові зобов’язання в категорії банківських кредитів,
отриманих інших короткострокових позик та кредиторської заборгованості від операцій
страхування та перестрахування. Такі фінансові зобов’язання при первісному визнанні
оцінюються за справедливою вартістю, яка збільшується на суму затрат, що безпосередньо
відноситься до здійснення операції.
Акціонерний капітал
Прості акції
Прості акції класифікуються у категорію власного капіталу. Додаткові затрати, що
безпосередньо відносяться до емісії простих акцій, та опціони на акції визнаються як
зменшення власного капіталу за вирахуванням будь-яких податкових ефектів.
Привілейовані акції
Привілейовані акції класифікуються як власний капітал, якщо вони не підлягають
обов’язковому викупу або можуть бути викуплені тільки на вибір Компанії, а дивіденди по
них виплачуються тільки на розсуд Компанії. Дивіденди по таких акціях визнаються як
виплати акціонерам і відображаються у складі власного капіталу після їх затвердження
акціонерами Компанії.
Привілейовані акції класифікуються як зобов’язання, якщо вони підлягають
обов’язковому викупу на визначену дату, або на вибір акціонерів, або якщо виплата
дивідендів по них є обов’язковою (не дискреційною). Дивіденди по таких акціях визнаються
як витрати на виплату процентів у складі прибутку або збитку в тому періоді, в якому вони
були нараховані.
Основні засоби
Визнання та оцінка
Приміщення відображаються у звітності за справедливою вартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. Земля
відображається у звітності за справедливою вартістю за вирахуванням збитків від зменшення
корисності. Інші одиниці основних засобів відображаються за вартістю придбання за
вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності.
Вартість придбання включає витрати, які безпосередньо відносяться до придбання
активу. Вартість активів, створених за рахунок власних коштів, включає вартість матеріалів та
витрати на оплату праці основних працівників, інші витрати, що безпосередньо відносяться на
приведення активу в робочий стан, придатний для його цільового використання, витрати на
демонтаж та перевезення об’єктів, на відновлення території, на якій розміщені активи, та

капіталізовані витрати по відповідних активах. Придбане програмне забезпечення, яке є
складовою функціональності відповідного обладнання, капіталізується у складі вартості цього
обладнання.
Якщо одиниці основних засобів складаються з суттєвих компонентів, що мають різні
строки корисного використання, вони обліковуються як окремі одиниці основних засобів.
Прибутки та збитки від вибуття одиниці основних засобів визначаються шляхом
порівняння надходжень від її вибуття з іі балансовою вартістю та визнаються за чистою
вартістю за рядками “Інші доходи” або “Інші витрати” у складі прибутку чи збитку. Після
продажу переоцінених активів всі пов’язані з продажем суми, що були включені до резерву
переоцінки, переносяться до накопиченого нерозподіленого прибутку.
Переоцінка
Приміщення та земельні ділянки оцінюються за справедливою вартістю на підставі
професійного судження, що періодично проводяться незалежними експертами. Збільшення
балансової вартості приміщень та землі в результаті переоцінки відображається безпосередньо
у складі резерву переоцінки в іншому сукупному прибутку, за винятком випадків, коли це
збільшення сторнує зменшення балансової вартості тих самих приміщень та землі,
відображене у складі прибутку або збитку. У таких випадках збільшення вартості
відображається у складі прибутку або збитку. Зменшення балансової вартості землі та
приміщень відображається у складі прибутку або збитку, за винятком випадків, коли таке
зменшення сторнує збільшення балансової вартості тих самих землі та приміщень в результаті
попередньої дооцінки, відображене безпосередньо в іншому сукупному прибутку. У таких
випадках воно відображається в іншому сукупному прибутку (збитку)
Подальші витрати
Витрати, понесені на заміну частини одиниці основних засобів, визнаються у
балансовій вартості такої одиниці, якщо існує ймовірність того, що така частина принесе
компанії майбутні економічні вигоди, а її вартість може бути достовірно оцінена. При цьому
припиняється визнання балансової вартості заміненої частини. Витрати на поточне
обслуговування основних засобів визнаються у складі прибутку або збитку за період, в якому
вони були понесені.
Амортизація
Амортизація нараховується на одиниці основних засобів з дати їх встановлення та
готовності до експлуатації, а для активів, створених за рахунок власних ресурсів - з дати
завершення створення активу та його готовності до використання. Амортизація нараховується
на вартість придбання активу за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Значні компоненти
активу оцінюються окремо, і якщо строк корисного використання якого-небудь компонента
відрізняється від строків корисного використання решти компонентів активу, амортизація
такого компонента нараховується окремо.
Амортизація визнається у складі прибутку або збитку за прямолінійним методом
протягом строків корисного використання кожної частини одиниці основних засобів з
використанням таких ставок:
Ставка
Група ОФ
амортизації, %%
Приміщення
2% на рік
Комп'ютери та обладнання
20% на рік
Приладдя та інвентар
14% на рік
Транспортні засоби
14% на рік
Зменшення корисності
Непохідні фінансові активи
Фінансовий актив, який не є фінансовим активом за справедливою вартістю, з
відображенням переоцінки як прибутку або збитку, оцінюється на кожну звітну дату для
виявлення об’єктивних ознак зменшення корисності. Корисність фінансового активу
вважається такою, що зменшилася, якщо існують об’єктивні ознаки того, що після
початкового визнання активу сталася подія, пов’язана із збитком, і що ця подія негативно

вплинула на оцінені майбутні грошові потоки за цим активом, які можуть бути достовірно
оцінені.
Кредити і дебіторська заборгованість і інвестиційні цінні папери, утримувані до
погашення
Компанія розглядає ознаки зменшення корисності кредитів, дебіторської
заборгованості та інвестиційних цінних паперів, утримуваних до погашення, як у розрізі
окремих активів, так і в сукупності. Усі статті кредитів, дебіторської заборгованості та
інвестиційних цінних паперів, утримуваних до погашення, які є значними самі по собі,
оцінюються на предмет зменшення корисності індивідуально. Усі статті кредитів, дебіторської
заборгованості та інвестиційних цінних паперів, утримуваних до погашення, які є значними
самі по собі і по яких не було виявлено індивідуальних ознак зменшення корисності, після
цього оцінюються у сукупності на предмет зменшення корисності, яке сталося, але ще не було
виявлено. Кредити і дебіторська заборгованість і інвестиційні цінні папери, утримувані до
погашення, що не є суттєвими, оцінюються на предмет зменшення корисності в сукупності
шляхом поділу статей кредитів, дебіторської заборгованості та інвестиційних цінних паперів,
утримуваних до погашення, на групи з аналогічними характеристиками ризику.
Інвестиційна нерухомість
Інвестиційна нерухомість являє собою об’єкт нерухомості, що утримується або з метою
отримання доходу від передачі в оренду, або для збільшення капіталу, або для обох
зазначених цілей. Інвестиційна нерухомість оцінюється за вартістю придбання, за
вирахуванням накопиченої амортизації та резерву на покриття збитків від зменшення
корисності, якщо це необхідно.
Орендовані активи, фінансовій лізинг
Оренда, за умовами якої компанія приймає практично всі ризики і вигоди, пов’язані з
володінням активами, класифікується як фінансова оренда. При початковому визнанні
орендований актив оцінюється за сумою, що дорівнює меншій з двох вартостей: за
справедливою вартістю або за приведеною вартістю мінімальних орендних платежів. Після
початкового визнання актив обліковується згідно з обліковою політикою, що застосовується
до цього активу.
Інша оренда є операційною орендою, і орендовані активи не визнаються у звіті про
фінансовий стан компанії.
Платежі за операційною орендою визнаються у прибутку або збитку за прямолінійними
методом протягом періоду дії договорів оренди. Заохочення, отримані за договорами оренди,
визнаються як невід’ємна частина загальних витрат за орендою протягом періоду дії договорів
оренди.
Резерви
Резерви визнаються за одночасним виконанням наступних умов:
- коли компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов’язання в результаті
подій, що сталися у минулому,
- коли існує ймовірність того, що погашення даного зобов’язання призведе до відтоку
ресурсів, що являють собою економічні вигоди,
- та коли існує можливість достовірно оцінити суму зобов’язання.
Інші активи
Інші активи відображаються за вартістю придбання за вирахуванням збитків від
зменшення корисності.
Інші зобов’язання
Інші зобов’язання відображаються за вартістю придбання.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток складаються з поточного та відстроченого податків.
Податок на прибуток визнається у прибутку або збитку, за винятком тих випадків, коли він
відноситься до статей, визнаних безпосередньо у власному капіталі. У таких випадках він
визнається в іншому сукупному прибутку або власному капіталі.
Витрати з поточного податку на прибуток являють собою очікуваний податок до сплати,
розрахований на підставі оподатковуваного прибутку за рік з використанням ставок

оподаткування, що діють або превалюють на звітну дату, та коригувань податку, що підлягає
сплаті за попередні роки.
Поточний податок до сплати включає також будь-яке податкове
зобов’язання, що виникає в результаті оголошення дивідендів.
У фінансовій звітності за 2018 рік, що додається, відображений відстрочений податковий
актив, який є тимчасовою різницею між податком на прибуток, задекларованим до податкових
органів, та податком на прибуток, обчисленим за МСФЗ 18 «Виручка»,
Дохід Компанії у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за звітний період – це
зароблені страхові премії. Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми
надходжень страхових платежів за звітний період на суму незароблених страхових премій на
початок звітного періоду, зменшенням отриманого результату на суму незароблених
страхових премій на кінець звітного періоду та страхових премій, переданих у
перестрахування у звітному періоді. Незароблені страхові премії – частки сум надходжень
страхових премій, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
Страхові премії в контексті доходів Компанії розглядаються з погляду надходжень від
страхувальників на користь Компанії певної кількості грошей як плата за страхові послуги. До
закінчення дії договору страхування страхова премія вкладається з двох частин – заробленої
та незаробленої. Незароблена премія визначається на основі чинного законодавства.
Тимчасова різниця з податку на прибуток між базою оподаткування, визначеною Податковим
Кодексом України, та страховим доходом, обчисленим згідно до вимог МСФЗ 18 «Виручка»,
відображена, як відстрочений податковий актив у розділі 1 Балансу.
3.

Оновлення Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Перше застосування МСФЗ та інтерпретацій.
Товариство вперше застосовує всі нові або переглянуті МСФЗ і інтерпретації та
поправки до чинних стандартів, випущені Комітетом з Міжнародних стандартів фінансової
звітності та Комітетом з інтерпретацій Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі «КМСФЗ»), які вступили в силу для річних періодів, що розпочинаються з 1 січня 2018 року.
Ефект застосування нових та переглянутих стандартів:
МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за контрактами з клієнтами».
Компанія застосувала МСФЗ 15 ретроспективно з кумулятивним ефектом первісного
застосування, визнаним на дату первісного застосування. Компанія укладає контракти з
клієнтами на умовах оплати протягом короткого періоду часу, угоди не носять
багатокомпонентний характер, компанія не має програм лояльності та специфічних гарантій,
тому перше застосування МСФЗ 15 не суттєво вплинуло на фінансовий стан та фінансові
результати компанії.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти»:
Компанія має лише фінансові активи і зобов’язання, що обліковувалися за попередньою
обліковою політикою відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» за
амортизованою вартістю, тому перехід на МСФЗ 9 «Фінансові інструменти не вплинув на
класифікацію і оцінку фінансових активів і зобов’язань, які продовжують обліковуватися за
амортизованою вартістю.
До фінансових активів, що обліковуються за амортизованою вартістю, компанія
застосовала вимоги МСФЗ 9 щодо знецінення. Компанія застосувала спрощений підхід до
розрахунку резерву очікуваних кредитних збитків щодо дебіторської заборгованості, який
передбачає їх оцінку за весь термін дії фінансового інструмента
Поправки до
МСФЗ 2 «Класифікація та оцінка платежів на основі акцій»
Застосування МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Страхові контракти –
поправки до МСФЗ 4»
МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»
КТМФЗ Інтерпретація 22 «Аванси, сплачені в іноземній валюті»
МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства»

не вплинули на фінансовий стан, фінансові результати та фінансову звітність, їх ефект
відсутній.
Нові стандарти
Станом на звітну дату опубліковано наступні МСФЗ, зміни до них та інтерпретації, ефективна дата
яких не настала:

Стандарти та правки до них
•
МСФЗ 16 «Оренда» - Для орендарів встановлено єдину модель обліку оренди і немає
необхідності визначати класифікацію оренди, всі договори оренди відображаються у звіті про
фінансовий стан шляхом визнання активів у формі права користування і зобов'язань з оренди.
Подвійна модель обліку оренди орендодавцем, класифікація оренди визначається на основі
критеріїв класифікації, аналогічних МСБО 17 «Оренда», модель обліку фінансової оренди на
основі підходів до обліку фінансової оренди, аналогічна МСБО 17, вона передбачає визнання
чистої інвестиції в оренду, що складається з дебіторської заборгованості з оренди, і залишкового
активу, модель обліку операційної оренди на основі підходів до обліку операційної оренди,
аналогічно МСБО 17. Необов’язкове звільнення щодо короткострокової оренди - тобто оренди,
термін дії якої становить не більше 12 місяців. Портфельний облік договорів оренди дозволений,
якщо результати такого обліку не будуть суттєво відрізнятися від тих, які були б отримані в разі
застосування нових вимог до кожного договору окремо. Необов'язкове звільнення щодо оренди
об'єктів з низькою вартістю - тобто активів, вартість яких, коли вони нові, не перевищує
встановлену обліковою політикою (прим.ХХ ), навіть якщо сумарна величина таких договорів
оренди є істотною.
•
Поправки, пов'язані з вступом в силу МСФЗ 16 «Оренда» (МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу», МСБО 16 «Основні засоби», МСБО 1 «Подання фінансової звітності», МСФЗ 1 «Перше
застосування МСФЗ», МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9
«Фінансові інструменти», МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості», МСФЗ 15 «Виручка по
контрактах з клієнтами», МСБО 2 «Запаси», МСБО 7 «Звіт про рух грошових коштів», МСБО 21
«Вплив змін валютних курсів», МСБО 23 «Витрати на позики», МСБО 37 «Забезпечення, умовні
зобов’язання та умовні активи», МСБО 38 «Нематеріальні активи», МСБО 40 «Інвестиційна
нерухомість», МСБО 41 «Сільське господарство»)
•
КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо правил обчислення податку на прибуток» Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб використовуваний компанією підхід ґрунтувався на тому, що
краще прогнозує результат вирішення невизначеності. Зокрема, компанія повинна враховувати
те, як по її очікуванням податкові органи будуть проводити перевірку податкового обліку і
трактувань. Роз'яснення IFRIC 23 вимагає, щоб компанія виходила з того, що податкові органи
перевірять всі суми, які вони має право перевірити, і ознайомляться з усією пов'язаною
інформацією при проведенні своєї перевірки. Компанії повинні враховувати ймовірність того, що
податкові органи будуть приймати або відхиляти невизначені податкові трактування, при цьому
обліковий процес буде визначатися цією оцінкою податкових органів. Роз'яснення IFRIC 23
вимагає від компанії необхідної переоцінки (зміни) судження або оцінка, в разі зміни фактів і
обставин, на яких ґрунтувалося це судження або оцінка, а також в результаті отримання нової
інформації, яка впливає на судження або оцінку. Будь-які такі зміни повинні враховуватися в
подальшому (перспективно) відповідно до МСБО 8 «Облікова політика, зміни в облікових
оцінках та помилки». У таких випадках компанії повинні застосовувати стандарт МСБО 10
«Події після звітного періоду», щоб визначити, чи є зміна, що відбулася після звітного періоду,
коригуючих або нерегульованим подією.
•
Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства і спільні підприємства» 14A. Організація застосовує МСФЗ 9 також до інших фінансових інструментів в асоційованому
або спільному підприємстві, до яких не застосовується метод участі в капіталі. До них
відносяться довгострокові вкладення, які, по суті, складають частину чистих інвестицій
організації в асоційовану компанію або спільне підприємство.
•
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - Поправка дозволяє застосовувати
модель амортизованої вартості до фінансових інструментів, які мають опцію дострокового
погашення, незалежно від того, що при достроковому погашенні може виникнути компенсація
(як позитивна, так і негативна)
•
Поправка до МСБО 19 «Виплати працівникам» - Поправки до МСБО 19 «Виплати
працівникам» стосуються порядку обліку компаніями пенсійних програм з визначеною
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виплатою. Якщо до програми вносяться зміни (програма скорочується або по ній відбувається
розрахунок), МСБО 19 вимагає від компанії переоцінки її чистих активів або зобов'язань за
встановленими виплатами. Поправки вимагають від компанії використовувати нові припущення,
використані при проведенні переоцінки, щоб визначити вартість послуг поточного періоду і
чистий відсоток на залишок звітного періоду після зміни програми з визначеною виплатою.
•
Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» - 42A. Якщо сторона угоди про спільне
підприємство (як цей термін визначено в МСФЗ 11 "Спільна діяльність") отримує контроль над
бізнесом, який є спільною операцією (як цей термін визначено в МСФЗ 11), і при цьому мала
права на активи і несла відповідальність за зобов'язаннями, пов'язаними з цією спільною
операцією, безпосередньо до дати придбання, то дана угода є об'єднанням бізнесів, які
здійснюються поетапно. Отже, набувач повинен застосовувати вимоги щодо об'єднання бізнесів,
здійснюваного поетапно, включаючи переоцінку часток участі в спільних операціях, що були
раніше, у спосіб, передбачений в пункті 42. При цьому набувач повинен переоцінити всю наявну
раніше частку участі в спільних операціях.
•
Поправка до МСФЗ 11 «Спільна діяльність» - B33CA Сторона, яка є учасником спільних
операцій, але не має спільного контролю, може отримати спільний контроль над спільними
операціями, діяльність в рамках яких є бізнес, як цей термін визначено в МСФЗ 3. У таких
випадках частки участі в даної спільної операції, що були раніше, не переоцінюються.
•
Поправка до МСБО 12 «Податки на прибуток» - 57А. Організація повинна визнати
наслідки з податку на прибуток, пов'язані з дивідендами, як вони визначені в МСФЗ 9, коли вона
визнає зобов'язання сплатити дивіденди. Наслідки з податку на прибуток щодо дивідендів
пов'язані більш безпосередньо з минулими операціями чи подіями, які генерували розподіл
прибутку, ніж з розподілами на користь власників. Тому організації слід визнавати наслідки з
податку на прибуток щодо дивідендів у складі прибутків або збитків, іншого сукупного доходу
або в капіталі відповідно до того, де організація спочатку визнала такі минулі операції або події.
•
МСБО 23 «Витрати на позики» - 14. Тією мірою, в якій організація запозичує кошти на
спільні цілі і використовує їх для отримання кваліфікованого активу, організація повинна
визначити суму витрат за запозиченнями, дозволену для капіталізації, шляхом множення ставки
капіталізації на суму витрат на даний актив. Ставка капіталізації визначається як
середньозважене значення витрат за запозиченнями стосовно всіх позик організації, що
залишаються непогашеними протягом періоду. Однак організація повинна виключити з даного
розрахунку суму витрат за запозиченнями стосовно позик, отриманих спеціально для придбання
кваліфікованого активу, до завершення практично всіх робіт, необхідних для підготовки цього
активу до використання за призначенням або продажу. Сума витрат за запозиченнями, яку
організація капіталізує протягом періоду, не повинна перевищувати суму витрат за
запозиченнями, понесених протягом цього періоду.
•

МСФЗ 17 «Страхові контракти» - стандарт, що замінить МСФЗ 4 «Страхові контракти»

•
Концептуальні основи фінансової звітності - Введено концепцію діяльності керівництва
в інтересах власників і уточнено інформацію, виникає в зв'язку з цим. Повернено концепцію
обачності, яка підтримує нейтральність інформації і тому описує обачність як «обережність при
винесенні суджень в умовах невизначеності». Невизначеність оцінки є фактором, який може
вплинути на достовірне надання інформації. Суб’єкт, що звітує - це організація, яка за власною
ініціативою складає або зобов'язана складати фінансову звітність і не обов'язково є юридичною
особою. Актив - існуючий економічний ресурс, контрольований організацією в результаті
минулих подій. Економічний ресурс - це право, яке може принести економічні вигоди.
Зобов'язання - існуючий обов'язок організації передавати економічний ресурс в результаті
минулих подій. Зобов'язання - це обов'язкова відповідальність, якої у організації відсутня
практична можливість уникнути. Визнання - це процес фіксації для включення в звіт про
фінансовий стан або в звіт (и) про фінансові результати статті, яка відповідає визначенню активу,
зобов'язання, капіталу, доходів або витрат. Припинення визнання - це виключення повністю або
частково визнаної активу або зобов'язання зі звіту про фінансовий стан організації. Введено дві
категорії методів оцінки: Оцінка на основі історичної (первісної) вартості. Показники історичної
вартості надають інформацію про об'єкти обліку, яка формується на основі історичної (первісної)
суми операції або події. Оцінка на основі поточної (переоціненої) вартості. Показники поточної
вартості надають грошову інформацію про об'єкти обліку, оновлену для відображення поточних
умов на дату оцінки. Методи оцінки цієї категорії можуть включати справедливу вартість,
цінність використання, вартість виконання і поточну вартість. Введено термін «звіт (и) про
фінансові результати» для позначення Звіту про прибутки і збитки разом зі Звітом про ІСД. Звіт
про прибутки та збитки є основним джерелом інформації про фінансові результати компанії. За
замовчуванням всі доходи і витрати повинні бути відповідним чином класифіковані і включені в
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звіт про прибутки і збитки.

Компанія у фінансовій звітності за рік, що закінчився 31.12.2018 р., не застосувала достроково
опубліковані МСФЗ, поправки до них та інтерпретації. Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу
опублікованих МСФЗ, поправок до них та інтерпретацій на наступні звітні періоди:

Ефект впливу суттєвий

Ефект впливу несуттєвий або відсутній

• МСФЗ 16 «Оренда» та
пов’язані з ним поправки до
МСБО 1 «Подання фінансової
звітності», МСФЗ 7 «Фінансові
інструменти:
розкриття
інформації»,
МСФЗ
9
«Фінансові
інструменти»,
МСФЗ
13
«Оцінка
справедливої вартості», МСФЗ
15 «Виручка по контрактах з
клієнтами», МСБО 2 «Запаси»,
МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів», МСБО 23
«Витрати на позики», МСБО 37
«Забезпечення,
умовні
зобов’язання
та
умовні
активи»,
МСБО
40
«Інвестиційна нерухомість»,

• КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначеність щодо
правил обчислення податку на прибуток»
• Поправка до МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані
підприємства
і
спільні
підприємства»
• Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти»
• Поправка до МСБО 19 «Виплати
працівникам»
• Поправка до МСФЗ 3 «Об’єднання
бізнесу»
• Поправка до МСФЗ 11 «Спільна
діяльність»
• Поправка до МСБО 12 «Податки на
прибуток»
• МСФЗ 17 «Страхові контракти»
• МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»,
• МСБО 16 «Основні засоби»,
• МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ»,
• МСБО 21 «Вплив змін валютних курсів»,
• МСБО 38 «Нематеріальні активи»,
• МСБО 41 «Сільське господарство»
(примітка ХХ.Х)

Керівництво та управлінський
персонал
проводять
дослідження
щодо
ефекти
потенційного
впливу
на
фінансову звітність
• Концептуальні
основи
фінансової звітності
• МСБО 23 «Витрати на
позики»

Прогнозований (очікуваний) ступінь впливу першого застосування МСФЗ 16 «Оренда»
Компанія є орендарем офісних приміщень і розглядала можливість застосування МСФЗ
16 «Оренда» з 01.01.2018 року. Відповідно до перехідних положень МСФЗ 16 «Оренда»
логічне використання модифікованого ретроспективного підходу, за якого порівняльна
інформація не перераховуватиметься, зобов’язання будуть оцінені за теперішньою вартістю
майбутніх орендних платежів. З метою дисконтування компанія використовуватиме середньоринкові ставки додаткових залучень кредитних ресурсів на дату першого застосування.
Первісна вартість активів з права оренди за очікуваннями не буде відрізнятися від теперішньої
вартості орендних зобов’язань, зобов’язання з ліквідації прав оренди та авансові платежі на
дату першого застосування відсутні.
Ці зобов’язання не стосуються короткострокової оренди чи оренди об’єктів низької
вартості. Компанія планує скористатися виключеннями щодо короткострокової оренди та
оренди активів низької вартості, стосовно яких планується застосувати метод рівномірного
визнання витрат.
За результатами проведеного аналізу виявлено, що:
- орендні платежі є несуттєвими (набагато нижче межі суттєвості, визначеної обліковою
політикою Товариства);

- договори оренди укладаються на короткі терміни (не більше, ніж 12 місяців) з метою
використання орендного приміщення працівниками компанії, що безпосередньо зайняті в
операційній діяльності Товариства;
- згідно суттєвим умовам укладених договорів оренди, штрафні санкції за дострокове
розторгнення договору не передбачено.
Виправлення помилок
Ця фінансова звітність не містить виправлення помилок попередніх звітних періодів.
Поправки до МСФЗ (IFRS) 2 «Класифікація і оцінка операцій з виплат, основаним на
акціях». Внесено нижченаведені роз’яснення та поправки.
- Облік щодо операцій з виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, які
включають умова досягнення результатів. До прийняття поправок МСФЗ (IFRS) 2 не містив
інструкцій про те, як умови наділення правами впливають на справедливу вартість зобов'язань
по виплатах на основі акцій з розрахунками грошовими коштами. Дані поправки роз'яснюють,
що при обліку виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами повинен
використовувати той же підхід, що і при обліку виплат на основі акцій з розрахунками
пайовими інструментами.
- Класифікація операцій з виплат на основі акцій, з елементами розрахунку на неттооснові. Поправки додали виключення в МСФЗ (IFRS) 2 таким чином, щоб виплати на основі
акцій, коли підприємство проводить розрахунки за операціями з виплат на основі акцій на
нетто-основі, були класифіковані повністю як виплати з розрахунками пайовими
інструментами, за умови, що виплати на основі акцій були класифіковані як виплати з
розрахунками пайовими інструментами, якби вони не включали елементи розрахунку на
нетто-основі.
- Облік зміни умов операцій по виплатах на основі акцій з розрахунків грошовими
коштами на розрахунки пайовими інструментами. До прийняття справжніх поправок МСФЗ
(IFRS) 2 не розглядає окремо ситуації, коли виплати на основі акцій з розрахунками
грошовими коштами змінюються на виплати на основі акцій з розрахунками пайовими
інструментами в зв’язку з модифікацією умов і термінів. Дані зміни вносять нижченаведені
поправки.
При таких модифікаціях припиняється визнання первісного зобов’язання, визнаного
щодо виплат на основі акцій з розрахунками грошовими коштами, і визнаються виплати на
основі акцій з розрахунками пайовими інструментами за справедливою вартістю на дату
модифікації в розмірі послуг, які були надані до дати модифікації.
Різниця між балансовою вартістю зобов’язання на дату модифікації та сумою, визнаною
у власному капіталі на ту ж дату, визнається негайно у звіті про прибутки і збитки.
4. Окремі елементи фінансової звітності за 2018 рік.
4.1.Основні засоби та нематеріальні активи
У звітному році Страхова компанія «УКРАЇНСЬКА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ АСКА» не мала операцій з активами, що привели до зміни структури страховика
на 10 та більше відсотків.
Окремою операцією із зміни активів можна вважати продаж офісного приміщення у м.
Вінниця, балансова вартість якого на момент продажу становила 1 585 тис. грн., сума
договору купівлі-продажу складає 1 595 тис. грн.. Протягом звітного 2018 року
менеджментом компанії
розроблено план реструктуризації такого виду активів, як
нерухомість, з метою продажу тих будівель, утримання яких потребує додаткових грошових
потоків за рахунок орендарів.
Окремо можна зазначити продаж транспортного засобу, що перейшов у власність
страховика за правом абандон від страхувальника, який повністю отримав відшкодування
вартості майна, втраченого внаслідок страхового випадку. Вартість операції з продажу
означеного транспортного засобу склала 750,0 т. грн.; податки до бюджету сплачені повністю.

Всього

Інші основні засоби

Транспортні засоби

Найменування показника

та інвентар Приладдя

та
Земельні
приміщенн
ділянки
я

та
Комп'ютери
обладнання

Означений транспортний засіб облікувався на балансі по Дт 28 рахунку «Необоротні активи,
утримувані для продажу».
Рух основних засобів протягом 2016 року наведений у таблиці:

Вартість, Переоцінена сума, тис. грн.

175 652

8 342

4 308

4 473

3 152

195 927

Надійшло за рік

0

1 013

33

33

92

1 171

Вибуло за рік

0

299

18

266

21

604

11 739

0

0

0

0

11 739

187 391

9 056

4 323

4 240

3 223

208 233

Залишки
вартість)

на

початок

періоду

(первісна

Переоцінка основних засобів

Залишки на кінець періоду (первісна вартість)

Залишки на початок періоду (знос)

43 687

7 185

4 166

3 536

1 773

60 347

Нараховано амортизації за рік

3 209

615

42

297

47

4 210

Вибуло зносу за рік

-

147

13

266

11

437

Переоцінка зносу

2 755

-

-

-

-

2 755

Залишки на кінець періоду (знос)

49 651

7 653

4 195

3 567

1 809

66 875

137 740

1 403

128

673

1 414

141 358

Інші основні засоби

Всього

Всього

Інші основні засоби

Транспортні засоби

Приладдя
та інвентар

та обладнання

Найменування показника

Комп'ютери

Земельні ділянки та приміщення

Амортизація, тис. грн.

Чиста балансова
31.12.2016 р.

вартість

станом

на

Вартість, Переоцінена сума, тис. грн.

Транспортні засоби

Приладдя
та інвентар

та обладнання Комп'ютери

Найменування показника

та приміщення

Земельні
ділянки

Рух основних засобів протягом 2017 року наведений у таблиці:

Залишки на початок періоду (первісна
вартість)

187 391

9 056

4 323

4 240

3 223

208 233

Надійшло за рік

0

705

0

0

298

1 003

Вибуло за рік

2163

10

0

0

5

2 178

Переоцінка основних засобів

8094

0

0

0

193 322

9 751

4 323

4 240

Залишки
вартість)

на

кінець

періоду

(первісна

8 094

3 516

215 152

Всього

Інші основні засоби

Транспортні засоби

Приладдя
та інвентар

та обладнання

Найменування показника

Комп'ютери

Земельні ділянки та приміщення

Амортизація, тис. грн.

Залишки на початок періоду (знос)

49 651

7 653

4 195

3 567

1 809

66 875

Нараховано амортизації за рік

3 398

638

29

284

43

4 392

Вибуло зносу за рік

-376

0

0

0

0

376

Переоцінка зносу

2 074

0

0

0

0

2 074

Залишки на кінець періоду (знос)

54 747

8 291

4 224

3 851

1 852

72 965

Чиста балансова вартість станом
на 31.12.2017 р.

138 575

1 460

99

389

1 664

142 187

Всього

Інші основні засоби

Приладдя

Транспортні засоби

та приміщення

Найменування показника

та інвентар

Земельні
ділянки

та обладнання Комп'ютери

Рух основних засобів протягом 2018 року наведений у таблиці:

Вартість, Переоцінена сума, тис. грн.
193322

9751

4323

4240

3516

215152

Надійшло за рік

76

830

0

0

332

1238

Вибуло за рік

-2360

-5

0

0

-2365

Переоцінка основних засобів

2358

0

0

0

2358

193396

10576

4 323

4 240

Залишки на
вартість)

Залишки
вартість)

на

початок

кінець

періоду (первісна

періоду

(первісна

3848

216383

Всього

основні
Інші
засоби

Транспортні
засоби

Приладдя

Комп'ютери

Найменування показника

Земельні
та
ділянки
приміщення

Амортизація, тис. грн.

та інвентар

та обладнання
Залишки на початок періоду (знос)

54747

8291

4224

3851

1852

72965

Нараховано амортизації за рік

3493

738

36

258

1893

6418

Вибуло зносу за рік

-774

-5

0

0

0

-779

Переоцінка зносу

623

0

0

0

0

623

Залишки на кінець періоду (знос)

58089

Чиста балансова вартість станом
135307
на 31.12.2018 р.

9024

4260

4109

3745

79227

1552

63

131

103

137156

Результати переоцінки відображено на підставі звіту з оцінки вартості, проведеної
незалежним професійним оцінювачем. Для оцінки справедливої вартості був використаний
метод порівняльного аналізу продажів. Метод порівняльного аналізу продажів передбачає
встановлення справедливої вартості шляхом порівняння продажів подібних або
взаємозамінних об’єктів майна та відповідних ринкових даних. Загалом вартість оцінюваних
приміщень порівнюється з ціною продажу подібних приміщень на ринку нерухомості.

Нематері
альні
активи

Рух нематеріальних активів у 2017 році наведений у таблиці:
Найменування показника

Вартість, Переоцінена сума, тис. грн.

Залишки на початок періоду (первісна вартість)

5 159

Надійшло за рік

280

Вибуло за рік

5

Переоцінка основних засобів

Залишки на кінець періоду (первісна вартість)

0

5 434

Нематері
альні
активи

Амортизація, тис. грн.

Найменування показника
Залишки на початок періоду (знос)

2 227

Нараховано амортизації за рік

542

Вибуло зносу за рік

0

Переоцінка зносу

0

Залишки на кінець періоду (знос)

2 769

Чиста балансова вартість станом на 31.12.2016 р.

2 665

Найменування показника

Нем
ате
ріал
ьні
акт
иви

Рух нематеріальних активів у 2017 році наведений у таблиці:

Вартість, Переоцінена сума, тис. грн.

Залишки на початок періоду (первісна вартість)

5 434

Надійшло за рік

768

Вибуло за рік

1213

Переоцінка основних засобів

Залишки на кінець періоду (первісна вартість)

0

4 989

Нематері
альні
активи

Амортизація, тис. грн.

Найменування показника
Залишки на початок періоду (знос)

2 769

Нараховано амортизації за рік

559

Вибуло зносу за рік

951

Переоцінка зносу
Залишки на кінець періоду (знос)

2 377

Чиста балансова вартість станом на 31.12.2017 р.

2 612

Нематері
альні
активи

Рух нематеріальних активів у 2018 році наведений у таблиці:
Найменування показника

Вартість, Переоцінена сума, тис. грн.

Залишки на початок періоду (первісна вартість)
Надійшло за рік

4 989

116

Вибуло за рік

Переоцінка основних засобів

Залишки на кінець періоду (первісна вартість)

0

5 105

Нематері
альні
активи

Амортизація, тис. грн.

Найменування показника
Залишки на початок періоду (знос)

2 377

Нараховано амортизації за рік

651

Вибуло зносу за рік
Переоцінка зносу
Залишки на кінець періоду (знос)

3 028

Чиста балансова вартість станом на 31.12.2018 р.

2 077

4.2. Страхова діяльність

За 2018 рік укладено 362 477 договорів страхування, з яких по добровільному
страхуванню –178 154, з обов'язкових видів – 184 323 договори.
За звітний 2018 рік величина підписаних страхових премій склала 1 010 859 тис. грн., що
на 55% більше аналогічного показника порівняльного періоду (651 610 тис. грн. страхових
премій було зібрано у 2017 році).
В порівнянні з аналогічним періодом минулого року дещо змінилась структура
страхового портфелю, а саме: обсяги страхування з добровільних видів збільшились на 54,7%,
з обов’язкових видів страхування зросли на 57,1%.
За 2018 рік здійснено страхових виплат на суму 294 495 тис. грн., що на 106 129 тис. грн.
більше, ніж у 2017 році (188 366 тис.грн.). Згіно умовам укладених договорів перестрахування,
перестраховиками частково компенсовано збитки від страхових виплат ПрАТ «УАСК АСКА»
в розмірі 157 421,0 тис. грн., що на 60 119 тис. грн. більше, ніж у порівняльному періоді 2017
року (9 7302 тис. грн.).
За 2018 рік достроково припинили дію 1109 договорів страхування, здійснено
повернення часток страхових платежів на загальну суму 3 061 тис. грн..
За 2018 рік Товариством була перестрахована відповідальність перед страхувальниками
по договорам прямого страхування на суму 628 083 тис. грн. (для порівняння - у 2017 році
договори прямого страхування були перестраховані на суму 400 655 тис. грн.).
Хеджування ризиків здійснюється шляхом укладення факультативних та облігаторних
договорів перестрахування. Укладення договорів перестрахування здійснюється як
безпосередньо зі страховими компаніями, так і з залученням посередників - страхових
брокерів. Перестрахові компанії мають високий рейтинг надійності.
Вибір перестраховиків з числа стійких у фінансовому плані дозволяє компанії
розраховувати на своєчасність виплат страхових відшкодувань та підтримання фінансової
стабільності.
Високий показник перестрахування (62%) обумовлений страхуванням промислових
об'єктів, страхова сума яких значно перевищує власне утримання страховика.
Чисті зароблені страхові премії за звітний період 2018 року становлять 332 873 тис. грн.,
зріст цього показника у порівнянні з 2017 роком становить 44,8% (для порівняння: 2017 рік –
229 830 тис. грн.).
Технічні резерви страховика станом на 31.12.2018 року складають 517 195 тис. грн., доля
перестраховиків в резервах складає 311 419 тис. грн., що становить 60,2% (у 2017 році цей
показник складав 72%). Зменшення долі перестраховика в технічних резервах в 2018 році у
відсотках по відношенню до аналогічного показника 2017 року пояснюється тим, що
наприкінці звітного 2018 року були укладені страхові договори з промисловими
підприємствами України зі значними сумами страхових платежів, внаслідок чого динаміка
страхового доходу стрімко зросла.
Пріоритетними напрямками діяльності компанії є розвиток майнових і соціально
вагомих для населення видів страхування. Серед майнових – це страхування транспортних
засобів, страхування майна підприємств, страхування вантажоперевезень, а серед соціально
вагомих для населення видів страхування є страхування наслідків від нещасного випадку,
страхування здоров'я громадян, страхування ризиків осіб, що виїжджають за кордон,
страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів в обов'язковій та
добровільній формі.
Внаслідок фінансово-господарської діяльності Товариства у звітному 2018 році, ПрАТ
«УАСК АСКА» від страхової, фінансової та іншої діяльності отримала позитивний результат,

а саме: прибуток у розмірі 2 885 тис грн..
Показники діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» з видів
добровільного страхування у 2018 р.
Страхові премії,
передані
у
перестрахування

Страхові
виплати/відшкодув
ання:

Страхові виплати,
компенсовані
перестраховиками

Страхування від нещасних 3 297
випадків

32

1 214

-

Медичне
(безперервне
здоров'я)

2 363

46 792

-

-

273

-

109 286

1 188

1 132

6 940

41 253

1 707

-

-

-

Страхування
водного
транспорту
(морського 152
внутрішнього та інших видів
водного транспорту)

17

-

-

Страхування вантажів
багажу (вантажобагажу)

16 751

21

-

201 803

186 327

11 033

3 258

182 062

152 218

141 000

140 776

3 141

-

678

-

111 594

90 295

126

-

Страхові
отримані

Види страхування

страхування
страхування 53 664

Страхування здоров'я
випадок хвороби
Страхування
транспорту
Страхування
транспорту
залізничного)
Страхування
транспорту

на 1 699

залізничного 117 510
наземного
(крім 63 188
повітряного 65

та 45 507

Страхування від вогневих
ризиків та ризиків стихійних
явищ
Страхування майна (іншого,
ніж передбачено пунктами
7-12)
Страхування
цивільної
відповідальності власників
наземного
транспорту
(включаючи
відповідальність
перевізника)
Страхування
відповідальності
перед
третіми особами (іншої, ніж
передбачена пунктами 12 14 цієї статті)
Страхування
фінансових
ризиків
Страхування
витрат

7 998

медичних 9 766

премії,

7 698
155

-

-

1 781

-

Страхування
сільськогосподарської
продукції

17 543

8 125

-

829

Всього:

818 989

580 207

245 359

147 702

Страхові премії,
передані
у
перестрахування

Страхові
виплати/відшкодув
ання:

Страхові виплати,
компенсовані
перестраховиками

-

-

-

-

305

-

-

-

334

-

11 855

12 934

-

-

98 136

5 130

26 277

-

66 996

22 182

22 931

9 719

12 392

7 220

-

-

Показники діяльності ПрАТ «УАСК АСКА» з видів
обов'язкового страхування у 2018 р.

Види страхування

Особисте
страхування
медичних і фармацевтичних
працівників (крім тих, які
працюють в установах і
організаціях,
що
фінансуються
з
Держ.
бюджету
України)
на
випадок
інфікування
вірусом
імунодефіциту
людини при виконанні ними
службових обов'язків
Особисте
страхування
працівників відомчої (крім
тих,
які
працюють
в
установах і організаціях, що
фінансуються з Державного
бюджету
України)
та
сільської пожежної охорони
і
членів
добровільних
пожежних дружин (команд)
Особисте страхування від
нещасних
випадків
на
транспорті
Авіаційне
страхування
цивільної авіації
Страхування
цивільної
відповідальності власників
транспортних засобів (за
внутрішніми договорами)
Страхування
цивільної
відповідальності власників
транспортних засобів (за
міжнародними договорами)
Страхування
цивільної
відповідальності оператора
ядерної установки за ядерну
шкоду, яка може бути
заподіяна
внаслідок
ядерного інциденту

Страхові
отримані

премії,

-

Страхування
цивільної
відповідальності
суб'єктів
господарювання за шкоду,
яку може бути заподіяно
пожежами та аваріями на
об'єктах
підвищеної
небезпеки,
включаючи
пожежовибухонебезпечні
об'єкти
та
об'єкти,
господарська діяльність на
яких може призвести до
аварій
екологічного
та
санітарно-епідеміологічного
характеру
Страхування
відповідальності
суб'єктів
перевезення
небезпечних
вантажів
на
випадок
настання
негативних
наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів
Страхування
цивільної
відповідальності громадян
України, що мають у
власності
чи
іншому
законному володінні зброю,
за шкоду, яка може бути
заподіяна третій особі або її
майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання
цієї зброї
Страхування
цивільноправової
відповідальності
приватного нотаріуса
Страхування
предмета
іпотеки
від
ризиків
випадкового
знищення,
випадкового пошкодження
або псування
Всього:

337

410

-

-

444

-

-

-

65

-

-

-

905

-

-

-

47 876

49 208

9 719

101

191 870

Як наглядно подано у таблицях з показниками страхової діяльності за 2018 рік, у
фінансовій звітності відображено перевищення компенсації частки страхової виплати над
страховим відшкодуванням з такого виду, як страхування сільськогосподарської продукції, що
пояснюється спливом часу між фактичною виплатою страхового відшкодування наприкінці
2017 року та отриманням узгодженої дебет-ноти (документу про право вимоги до
перестраховиків-нерезидентів) на початку 2018 року, після підписання річної фінансової
звітності за 2017 рік.
Високий показник перестрахування (62%) обумовлений страхуванням промислових
об'єктів, страхова сума яких значно перевищує власне утримання страховика.
Також, оскільки компанія є учасником Українського ядерного страхового пулу, в
зібраних страхових преміях 12 392 тис. грн. належить такому виду, як страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна
внаслідок ядерного інциденту.

Власне утримання регулюються щоквартально наказами Компанії згідно нормативам
Державного регулятора та становить не більш 10% суми сформованих страхових резервів за
окремим договором.
Як наглядно подано у таблицях з показниками страхової діяльності, у звітному 2018 році
обсяги перестрахування не перевищують страхові платежі. Незначне перевищення
компенсації частки страхової виплати над страховим відшкодуванням з такого виду, як
страхування сільськогосподарської продукції, пояснюється впливом курсової різниці на
момент формування дебет-ноти (вимоги) та моментом надходження грошових коштів.
4.3. Цінні папери, наявні для продажу
Цінні папери, наявні для продажу, на 31 грудня 2016-2018 р.р., представлені наступним
портфелем:
Тис. грн.
Показник

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Акції інших компаній
Частки
Облігації внутрішнього державного займу
Акції дочірньої компанії
Усього
у тому числі:
Оцінені за вартістю придбання
Оцінені за справедливою вартістю

3 055
3 296
18 328
24 679

2 388
5 483
18 328
26 199

1 642
10 201
18 328
26 199

21 624

18 328

18 328

3 055

7 871

11 843

4.4. Дебіторська заборгованість та виплачені аванси

за операціями страхування та перестрахування
Дебіторська заборгованість та перераховані аванси за
перестрахування на 31 грудня представлена таким чином:

операціями

страхування

та

Тис. грн.
Показник

2016

2017

2018

За операціями страхування

90 956

107 352

202 662

Передоплата перестраховику

15 557

14 125

18 702

106 513

121 477

221 364

Усього

4.5. Інші активи
Інші активи на 31 грудня представлені таким чином:
Тис. грн.
Показник

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Передоплата за матеріали та послуги, тендери
Активи, отримані за регресними позовами
Матеріали, витратні матеріали та інші активи
Позики працівникам

2 382
3 470
669

3 189
2 336
576

9 318
0
440

103

0

0

4.6. Акціонерний капітал
Показники акціонерного капіталу на кінець звітного року ретроспективно наведені у
таблиці нижче

Тис. грн.
Показник

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Види акцій

Кількість акцій//номінальна
вартість акцій

Кількість
акцій//номінальна
вартість акцій

Кількість
вартість акцій

Прості акції
Привілейовані
акції
Разом…

186 957 // 18 695 665

186 957 // 18 695 665

186 957 // 18 695 665

62 823 // 628
18 758 488 // 187 585,00

62 823 // 628
18 758 488 // 187 585,00

62 823 // 628
18 758 488 // 187 585,00

акцій//номінальна

Акції Компанії існують виключно в бездокументарній формі. Усі акції є іменними та є
двох типів – прості та привілейовані. Прості акції не підлягають конвертації у привілейовані.
Перехід і реалізація права власності на акції Компанії здійснюється відповідно до вимог
чинного законодавства. Акціонери мають переважне право на придбання розміщуваних
Компанією акцій пропорційно частці належних їм акцій у загальній кількості акцій. Зазначене
переважно право реалізується в порядку, передбаченому чинним законодавством. Акціонер
Компанії має право відчужувати належні йому акції Компанії на користь іншого (інших)
акціонерів, третіх осіб або самої Компанії. Акціонери Компанії користуються переважним
правом на придбання акцій Компанії, що пропонуються їх власником до продажу третій особі,
за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій,
що належать кожному з них. Порядок та наслідки придбання значного та контрольного пакету
акцій Компанії визначаються відповідно до чинного законодавства. Компанія має право за
рішенням Загальних зборів викупити в акціонерів акції за згодою власників цих акцій.
Викуплені акції не враховуються у разі розподілу прибутку, голосування та визначення
кворуму Загальних зборів. Компанія повинна протягом року з дати викупу продати викуплені
Компанією акції або анулювати їх відповідно до рішення Загальних зборів. Ціна продажу
викуплених Компанією акцій не може бути меншою за їх ринкову вартість, визначену
відповідно до чинного законодавства. Компанія, у випадках та в порядку, передбачених
чинним законодавством, зобов’язана викупити належні акціонерові акції.
У разі прийняття Загальними зборами рішення про виплату дивідендів, дивіденди за
акціями виплачуються виключно у грошовій формі один раз на рік з чистого прибутку
звітного року та/або нерозподіленого прибутку шляхом перерахування на банківський
рахунок особи, яка має право на отримання дивідендів. Дивіденди нараховуються на кожну
акцію . Дивіденди нараховуються в однаковому розмірі за акціями одного типу та класу.
Нараховані акціонерам дивіденди можуть бути направлені на збільшення статутного капіталу
Компанії шляхом їх реінвестиції. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими
акціями приймається Загальними зборами. Розмір дивідендів за привілейованими акціями
визначається Загальними зборами. Компанія не має права приймати рішення про виплату
дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо: звіт про
результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;
власний капітал Компанії менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу та
розміру перевищення ліквідаційної вартості привілейованих акцій над їх номінальною
вартістю; Компанія має зобов’язання про викуп акцій власного випуску відповідно до вимог
чинного законодавства; поточні дивіденди за привілейованими акціями не виплачено
повністю. Компанія не має права здійснювати виплату дивідендів за привілейованими акціями
у разі, якщо звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому
законодавством порядку.
4.7. Банківські кредити та позики
Протягом 2018 року компанія не отримувала кредити та інші відсоткові позики.
Станом на 31.12.2018 року ПрАТ «ПрАТ «УАСКА АСКА»» має поточні зобов’язання в
розмірі 15 350,0 тис. грн. за двома кредитними лініями (8000,0 тис. грн. та 7 350,0 тис. грн.) від
банківської установи (ПАТ «ПУМБ»), що були отримані у попередніх роках. Кредитні лінії
окремими додатковими угодами були пролонговані та рекласифіковані з короткострокових
(менше 1 календарного року) у довгострокові (більше 1 календарного року) займи.

Протягом звітного року Товариством надано безповоротну фінансову допомогу
пов’язаній особі ПАТ «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в розмірі 650,0 тис. грн.
(договір № 100418/01-ФП від 10.04.18 р.). Одноразово від пов’язаної юридичної особи ПрАТ
«АСКА-ЖИТТЯ» була отримана поворотна короткострокова (1 день) безвідсоткова фінансова
допомога в розмірі 300,0 тис. грн.
Тис. грн.
Показник

2016 рік

2017 рік

2018 рік

Дострокові кредити

490

149

0

Короткострокові кредити

15 350

15 350

15 350

Разом

15 840

15 499

15 350

Банківські кредити забезпечені:
1. наступними будівлями та земельними ділянками під ними балансовою вартістю 10 546 тис.
грн.:
1.1. Нежитлове приміщення Запорізька обл., м. Мелітополь, пр. Б. Хмельницького, 29:
1.2.Нежитлове приміщення ,Львівська обл., м. Львів, вул. Княгині Ольги, 5а;
1.3. Цілісне убудоване приміщення Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Ульянових, 14/проспект
Праці, 39.
1.4. Нежитлове приміщення м. Вінниця, вул. Келецька, 61-а, приміщення 49
2. депозитами на суму 9000,0 тис. грн. та 1500,0 тис. грн. станом на 31 грудня 2018р..
Протягом звітного року Товариством надано безповоротну фінансову допомогу пов’язаній
особі: ПАТ «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в розмірі 650,0 тис. грн..
4.8. Кредиторська заборгованість та отримані аванси за операціями страхування і
перестрахування
Кредиторська заборгованість та отримані аванси за операціями страхування і перестрахування
на 31 грудня має наступні показники:
Тис. грн.
Показник
Передплачені страхові премії
Кредиторська заборгованність
за операціями перестрахування
Усього

2016

57 335,00

2017
17 667

2018
5 205

37 406

44 578

92 459

51 213

47 208

97 664

4.9. Інші зобов’язання на кінець звітного фінансового року
Тис. грн.
Показник

Інші поточні зобов’язання

2016

2017

2018

102

29

1 100

4.10. Визнання зобов’язань по виплатам працівникам

Виплати працівникам - це всі форми компенсації, які працедавець надає працівникам в
обмін на їх послуги компанії.
Сьогоднішня вартість зобов’язань по визнаних виплатах-це сьогоднішня вартість
очікуваних майбутніх платежів, необхідних для погашення заборгованості, яка виникає в
результаті надання послуг працівником в поточному і попередньому періодах.

Резерв для забезпечення виплат працівникам за невикористані відпустки розраховується
згідно з обліковою політикою Компанії, як добуток фактично нарахованої заробітної плати
працівникам і відсотка, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток
до загального планового фонду оплати праці з урахуванням відповідної суми відрахувань
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Протягом звітного 2018 року в компанії закінчено впровадження 3-х блоків програмного
забезпечення 1-С 8,0, в тому числі і ПО «ЗУП» («Зарплата та управління персоналом»).
Введено інформацію про працівників, що наразі працюють у компанії, проведено
інвентаризацію та часткове відновлення кадрових документів, що за форс-мажорних обставин
залишись на неконтрольованій території країни. Автоматизація звітів з кадрового обліку
дозволила більш оперативно відслідковувати та регулювати заборгованість по відпусткам
перед працівниками. Коригування фінансового результату за попередні роки стосувалося
відображення динаміки резерву невикористаних відпусток за 2014-2015 роки. Означене
коригування відображено у звітній формі № 4 «Звіт про власний капітал».
Тис. грн.
2016 рік

2017 рік

2018 рік

За виплатами працівникам
За розрахунками з пенсійним фондом,
фондами соціального страхування
Забезпечення відпусток
Резерв невиплачених премій

1 006

1 143

1 473

240

281

379

800
-

661
465

3556
798

Усього:

2 046

2 467

6 206

Показник

Винагорода основних керівників
До складу основного управлінського персоналу входять 9 керівників вищої ланки
(протягом звітного 2018 року 2 посади радників ліквідовано).
Фонд оплати праці управлінського персоналу протягом звітного 2018 року склав 6552,5
тис. грн.
4.11. Резерв по судовим справам та позовам, що не врегульовані на звітну дату
Судові позови до Товариства, які існують у провадженні на дату звітності та після
звітної дати, є несуттєвими та мізерними у порівнянні з валютою балансу, і не можуть у
подальшому суттєво впливати на фінансово-майновий стан підприємства. Наприкінці звітного
2018 року в компанії було проведено перевірку органами ДФСУ; перевіркою охоплено період
2015-2018 (1-й квартал) роки. За результатами податкової перевірки подано адміністративне
оскарження рішення контролюючого органу (ОВПП). Попередні офіційні зустрічі в ГФС
України з розгорнутими поясненнями специфіки операцій страхування та наданням
додаткових документів свідчать про схильність контролюючого органу погодитись з позицією
платника податків. Однак, враховуючи, що рішення про задоволення скарги на момент
підписання річного (2018 року) звітності ще не винесено, в балансі відображено резерв по
судовим справам та позовам (в т.ч. - адміністративне оскарження податкового повідомленнярішення), які станом на звітну дату ще не врегульовані.
Тис. грн.
2016 рік

Показник

2017 рік

2018 рік

Резерв судових рішень

-

-

299

Усього:

-

-

299

4.12. Витрати з податку на прибуток
Застосована ставка оподаткування прибутку становить 3% валової суми страхових
премій за укладеними договорами страхування, що визначається згідно з податковим

законодавством, введеним в дію у 2015 році. Ставка податку на прибуток від діяльності, не
пов’язаної із страхуванням, становила 18%.
Компоненти витрат з податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня,
представлені таким чином:
Тис. грн.
Показник
Поточний податок
Відстрочений
податок
виникнення
Відстрочений
податок:
тимчасових різниць

2016 рік

2017 рік

2018 рік

3 057

7 705

15 619

2 758

3 610

5 266

-

-

(актив)
сторно

Разом
зобов’язання
перед
бюджетом з податку на прибуток 5 815

11 315

20 885

4.13. Звіт про сукупний дохід (прибуток)
МСФЗ №1 вимагає подавати звіт про сукупний дохід (прибуток), однією з складових
частин якого є звіт про фінансові результати.
Звіт про сукупний дохід (прибуток) включає такі елементи:
Прибуток за рік згідно звіту про фінансові результати
Інший сукупний прибуток
Елементи, які не будуть ре-класифіковані на статті прибутку/збитку
- Переоцінка основних засобів;
- Переоцінка фінансових активів, наявних для продажу;
- Податок на прибуток, що припадає на елементи, які не можуть бути рекласифікованими на прибуток/збиток.
Елементи, які можуть в подальшому бути
ре-класифікованими на статті
прибутку/збитку
- Курсові різниці від проведення операцій з іноземною валютою;
- Переоцінка фінансових активів, наявних для продажу;
- Хеджування грошового потоку;
Податок на прибуток, що припадає на елементи, які можуть бути
ре-класифіковані як прибуток/збиток
- Інший сукупний прибуток після оподаткування
- Загальний сукупний прибуток
Звіт про сукупний дохід (прибуток) представлений у наступній таблиці:
Тис. грн.
Показник
Прибуток/Збиток за рік
згідно Звіту про фінансові
результати
Інший сукупний прибуток
Загальний
сукупний
прибуток

2016 рік

2017 рік

2018 рік

7 660

15 058

2 885

8 309

5 039

1 260

15 969

20 097

4 145

4.14. Умовні та потенційні зобов’язання
Уряд України постійно запроваджує низку змін у податковому законодавстві. У
результаті таких змін, внаслідок комерційного тиску чи юридичних вимог Компанія може
мати необхідність понести видатки для продовження конкретної діяльності в майбутньому.

Інформація, надана у фінансовій звітності станом на 31 грудня 2018 року, відповідає
вимогам релевантності, але достеменно не відображає всі можливі ризики у зв’язку з
негативними змінами в політичному та економічному середовищах України.
На діяльність компанії впливають фактори широкого соціального спектра. Зокрема
значну питому вагу впливу мають політичні, економічні, соціальні фактори країни в цілому.
На фінансовий стан компанії впливає нестабільність законодавчої бази, та інші економікосоціальні і політичні фактори.
4.15. Операції з пов’язаними сторонами
Протягом звітного 2018 року з пов'язаними особами, в межах однієї промисловофінансової групи, проводились операції з страхування.
У звітному 2018 році проведення операцій з надання послуг страхування з пов'язаними
особами у межах групи "СКМ" забезпечило надходження грошових коштів на рахунок
страховика в сумі 482 431 тис. грн.
Товариством в 2018 році здійснено виплат пов'язаним особам (ФПГ «СКМ») на суму
183 865 тис. грн., отримано відсотки по депозитам, що були розміщені в ПАТ «ПУМБ» – 3 480
тис. грн., виплачено відсотки за користування кредитними лініями – 2 870 тис. грн., отримано
банківських послуг на суму 1 120 тис. грн..
Протягом звітного року Товариством надано безповоротну фінансову допомогу
пов’язаній особі ПАТ «СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ» в розмірі 650,0 тис. грн.
(договір № 100418/01-ФП від 10.04.18 р.). Одноразово від пов’язаної юридичної особи ПрАТ
«АСКА-ЖИТТЯ» була отримана поворотна короткострокова однодобова безвідсоткова
фінансова допомога в розмірі 300,0 тис. грн.
4.16. Події після дати балансу
Суттєвих подій, що потребували б їх додаткового відображення у фінансовій звітності за
минулий 2018 рік, після дати балансу не відбулося.
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