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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
ЗА РІК, ЩО ЗАВЕРШИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2014 РОКУ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС" (надалі по
тексту - «Компанія») зареєстровано 03.07.2003 року.
Повне найменування: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС"
Скорочене найменування: ПРАТ «СК «АЛЬЯНС».
Код за ЄДРПОУ: 32495221
Місцезнаходження Компанії: 49083, м. Дніпропетровськ, вул. Собінова, буд. 1.
Метою створення компанії є обслуговування фізичних і юридичних осіб незалежно від їх державної
належності та форм власності на ринку страхових послуг, підвищення якості та збільшення обсягів надання
страхових послуг, створення сприятливих умов для розвитку економіки України, здійснення
підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів Страхової компанії,
покращення добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій Страхової компанії, а також
отримання акціонерами дивідендів.
Страхова компанія здійснює свою діяльність з урахуванням інтересів Страхової компанії, клієнтів та
сприяє економічному розвитку та зміцненню страхової системи.
Компанія має наступні ліцензії на здійснення страхової діяльності
N
з/п

Номер
ліцензії

Вид страхування

Строк дії ліцензії

1 АВ 500016

Страхування медичних витрат

з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий

2 АВ 500017

Страхування тварин на випадок загибелі, знищення,
вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та
нещасних випадків у випадках та згідно з переліком
тварин, встановленими Кабінетом Міністрів України

3 АВ 500018

Страхування цивільної відповідальності громадян
України, що мають у власності чи іншому законному
володінню зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна
третій особі або її майну внаслідок володіння,
зберігання чи використання цієї зброї

з 02.12.2009
безстроковий

4 АВ 500019

Страхування відповідальності суб'єктів перевезення
небезпечних вантажів на випадок настання
негативних наслідків при перевезенні небезпечних
вантажів

з 02.12.2009
безстроковий

5 АВ 500020

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 санітарноепідеміологічного характеру

з 02.12.2009
безстроковий

6 АВ 500021

Страхування врожаю сільськогосподарських культур
і багаторічних насаджень державними
сільськогосподарськими підприємствами,врожаю
зернових культур і цукрових буряків
сільськогосподарськими підприємствами всіх форм
власності

з 02.12.2009
безстроковий
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7 АВ 500022
8 АВ 500023

Особисте страхування від нещасних випадків на
транспорті
Особисте страхування працівників відомчої та
сільської пожежної охорони і членів добровільних
пожежних дружин

з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий

9 АВ 500024

Страхування фінансових ризиків

з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий

10 АВ 500453

Страхування виданих гарантій (порук) та прийнятих
гарантій

11 АВ 500454

Страхування інвестицій

12 АВ 500455

Страхування кредитів

13 АВ 500456

Страхування відповідальності перед третіми особами
(крім цивільної відповідальності власників наземного
транспорту, відповідальності власників повітряного
транспорту, відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальність
перевізника)
Страхування відповідальності власників водного
транспорту (включаючи відповідальнісь перевізника)

14 АВ 500457

з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий

з 02.12.2009
безстроковий

15 АВ 500458

Страхування цивільної відповідальності власників
наземного транспорту (включаючи відповідальнісь
перевізника)

з 02.12.2009
безстроковий

16 АВ 500459

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

з 02.12.2009
безстроковий

17 АВ 500460

Страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ

з 02.12.2009
безстроковий

18 АВ 500461

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

19 АВ 500462

Страхування водного транспорту

20 АВ 500463
21 АВ 500464

Страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
Страхування від нещасних випадків

22 АВ 500465

Страхування здоров'я на випадок хвороби

23 АД 039862

Страхування залізничного транспорту

24 АД 039974

Страхування предмета іпотеки від ризиків
випадкового знищення. Випадкового пошкодження
або псування.
Авіаційне страхування цивільної аваіаціїї

з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий
з 02.12.2009
безстроковий
з 17.07.2012
безстроковий
з 09.10.2012
безстроковий

25 АЕ 190501

з 14.12.2012
безстроковий

Основа підготовки фінансової звітності. Представлена фінансова звітність підготовлена
відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (надалі по тексту – МСФЗ), звітність враховує
всі прийняті і діючі в звітному періоді Міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету
з МСФЗ, і повністю їм відповідає.
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2. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
Зміна будь-якого фактора може приводити до зміни фінансового стану страхової компанії. На фінансову
стійкість впливають головним чином такі фактори:
- статутний капітал, його обсяг і структура;
- страхові резерви (достатні для майбутніх виплат);
- система перестрахування;
- ступінь залучення страхової організації в інвестиційну діяльність;
- якість страхового портфеля (величина, стійкість, структура);
- склад і структура тарифної ставки;
- мобільність компанії (здатність швидко й адекватно реагувати на виклики середовища);
- структура самої організації;
- склад і структура витрат, стратегія компанії щодо витрат;
- інфляція, час, тривалість звітного періоду;
- стратегія компанії щодо обсягу нерозподіленого прибутку;
- гарантійні фонди, участь у централізованих резервних фондах і добровільних фондах страхових
гарантій;
- маркетингова політика і менеджмент;
- кон'юнктура ринку.
Враховуючи, що діяльність здійснюється в Україні, можна зазначити, що на бізнес Компанії
впливають економіка і фінансові потоки України. Як відомо, ринок України на даний час значно
постраждав в результаті політичної нестабільності, зовнішньо-політичного конфлікту, окупації Криму та
військових дій на сході країни. Втрата страхового ринку Криму та падіння обсягів страхових операцій на
півдні та сході України, суттєво зменшили сегмент споживачів страхових послуг. Нестабільність
банківської системи, непередбачуваність курсу долара США, який є основною валютою міжнародної
торгівлі, міжнародної ліквідності і іноземних інвестицій, можуть привести до непередбачуваних наслідків
фінансово-господарської діяльності.
Законодавча та податкова база в Україні пов’язана з ризиком неоднозначності тлумачення її вимог,
які до того ж схильні до частих змін. Це, в купі з іншими юридичними та фіскальними перешкодами,
створює додаткові проблеми для всіх компаній, що ведуть бізнес в Україні.
У зв’язку з вищенаведеним, керівництвом Компанії не можуть бути передбачені всі тенденції, які
можуть впливати на галузі економіки України, а також на те, який вплив вони можуть надати на майбутній
фінансовий стан і фінансову діяльність Компанії.
Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва Компанії на те, який вплив
надають умови ведення бізнесу в Україна на діяльність і фінансовий стан Компанії.
3. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Згідно з МСБО 8, облікова політика - це конкретні принципи, домовленості, правила та процедури,
прийняті управлінським персоналом підприємства при складанні та поданні фінансових звітів. Положення
облікової політики, описані нижче, застосовувались послідовно в усіх звітних періодах, наведених в цій
фінансовій звітності.
3.1.Доходи і витрати.
Дохід - це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи
збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов'язань, результатом чого є збільшення
власного капіталу, за винятком збільшення, пов'язаного з внесками учасників.
Витрати - це зменшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді вибуття чи
амортизації активів, або у вигляді виникнення зобов'язань, результатом чого є зменшення власного
капіталу, за винятком зменшення, пов'язаного з виплатами учасникам.
Величина доходу (виручки) від продажу товарів, робіт, послуг у ході звичайної фінансовогосподарської діяльності оцінюється за справедливою вартістю отриманого, або такого, що підлягає
отриманню, за мінусом повернень і всіх наданих знижок. Виручка від продажу товарів, робіт, послуг
визнається за одночасного виконання наступних умов:
- всі істотні ризики і вигоди, які з права власності, переходять до Компанії до покупця (замовника);
- Компанія не зберігає за собою ні подальших управлінських функцій в тій мірі, яка зазвичай асоціюється з
правом власності, ні реального контролю над реалізованими
товарами, робами, послугами;
- сума виручки може бути надійно оцінена;
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- існує ймовірність отримання майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією;
- витрати, які були понесені або будуть понесені у зв’язку з операцією, можуть бути надійно оцінені.
Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат Компанії визначено нарахування,
відповідність та обачність. Доходи (витрати), що сплачуються за результатами місяця нараховуються в
останній робочий день місяця. Доходи (витрати) за роботами, послугами, що надаються поетапно,
нараховуються після завершення кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) робіт,
послуг. Доходи (витрати) за послугами з обов’язковим результатом нараховуються за фактом надання
(отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату.
Основною вимогою до фінансової звітності Компанії щодо доходів і витрат є відповідність
отриманих (визнаних) доходів сплаченим (визнаним) витратам, які здійснюються з метою отримання таких
доходів.
До складу фінансових доходів включаються процентні доходи по розміщеним депозитам в банках.
Процентний дохід визнається у прибутку або збитку за період у момент виникнення. Щодо усіх фінансових
інструментів, які оцінюються за амортизованою вартістю, і процентних фінансових активів, які
класифікуються як такі, що доступні для продажу, процентний дохід або витрати визнаються з
використанням методу ефективного відсотка. Процентний дохід включається до складу доходів від
фінансування в звіті про сукупні прибутки та збитки.
До складу фінансових витрат включаються витрати на виплату відсотків за наданими кредитами і
позиками, прибутки та збитки від дисконтування фінансових інструментів, а також чистий результат від
торгівлі фінансовими інструментами. Чисті фінансові витрати відображаються у звіті про сукупні прибутки
та збитки.
3.2 Податок на прибуток.
Витрати з податку на прибуток включають в себе податок на прибуток поточного періоду та
відстрочений податок. Поточний та відстрочений податки на прибуток відображаються у складі прибутку
або збитку за період, за винятком тієї їх частини, яка відноситься до угоди з об'єднання бізнесу або до
операцій, визнаним безпосередньо у складі власного капіталу або в іншому сукупному прибутку.
Поточний податок на прибуток являє собою суму податку, що підлягає сплаті або отриманню
стосовно оподатковуваного прибутку чи податкового збитку за рік, розрахованих на основі чинних або в
основному введених в дію станом на звітну дату податкових ставок, а також всі коригування величини
зобов'язання по сплаті податку на прибуток за минулі роки, який підлягає стягненню податковими органами
або виплату їм.
Відкладений податок відображається методом балансових зобов'язань відносно тимчасових різниць,
що виникають між балансовою вартістю активів і зобов'язань, яка визначається для цілей їх відображення у
фінансовій звітності, та їх податковою базою. Відкладений податок не визнається щодо наступних
тимчасових різниць: різниць, що виникають при первісному визнанні активів і зобов'язань в результаті
здійснення угоди, яка не є угодою з об'єднання бізнесу, і яка не впливає ні на бухгалтерський, ні на
оподатковуваний прибуток або збиток.
3.3 Основні засоби.
Основні засоби - це необоротні активи у матеріальній формі, які утримуються з метою використання
їх в процесі своєї діяльності, під час надання послуг, здавання в оренду іншим особам, або для здійснення
адміністративних функцій. До основних засобів Компанії відносяться предмети, строк корисного
використання яких перевищує один рік.
Після визнання активом об’єкт основних засобів обліковується за собівартістю мінус будь-яка
накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Витрати на поточний
ремонт й технічне обслуговування відносяться на витрати в міру їх здійснення. Вартість заміни значних
компонентів обладнання та інших основних засобів капіталізується, а компоненти, що були замінені,
списуються.
Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визначається шляхом зіставлення отриманої
виручки з балансовою вартістю відповідних активів і відображається на рахунку прибутків і збитків.
При визначенні строку корисного використання (експлуатації) Компанія враховувала:
- очікуване використання об'єкта з урахуванням його потужності або продуктивності;
- фізичний та моральний знос, що передбачається;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.
Мінімальні строки (років) корисного використання основних засобів по групам наведені нижче в таблиці:
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Транспорт
Оргтехніка
Меблі

Група основних засобів

років
5
2
4

Амортизація - це систематичний розподіл суми активу, що амортизується, протягом строку його
корисної експлуатації. Амортизація основних засобів розраховується прямолінійним методом для розподілу
їх первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації.
Ліквідаційна вартість активу являє собою оцінку суми, яку Компанія могла б отримати в даний
момент від продажу активу за вирахуванням розрахункових витрат на продаж виходячи з припущення, що
вік активу та його технічний стан вже відповідають очікуваному в кінці строку його корисного
використання. Ліквідаційна вартість активів та строки їх корисного використання переглядаються і при
необхідності коректуються станом на кожну звітну дату.
Керівництво оцінює залишковий строк корисного використання основних засобів відповідно з
поточним технічним станом основних засобів та оцінкою періоду, протягом якого основні засоби будуть
приносити економічні вигоди Компанії. Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта основних
засобів переглядається в разі зміни очікуваних економічних вигод від його використання.
Витрати на ремонт і техобслуговування відносяться на витрати по мірі їх здійснення. Прибуток або
збиток від списання або вибуття основних засобів відображаються у складі прибутків і збитків.
3.4 Нематеріальні активи.
Нематеріальний актив (НА) – це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції та може бути
ідентифікований. Після первісного визнання НА відображається за його собівартістю за вирахуванням будьякої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. По всіх об'єктах
НА Компанія вибрала модель обліку за собівартістю за якою після первісного визнання нематеріальний
актив слід відображати за його собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будьяких накопичених збитків від зменшення корисності.
По всіх об’єктах НА Компанія встановила ліквідаційну вартість рівною нулю.
Нематеріальні активи Компанії – права на використання знаків для послуг, права на користування
програмними комплексами, ліцензії на здійснення страхової діяльності.
Строк використання нематеріальних активів визначається Компанією самостійно, виходячи з
досвіду роботи з подібними активами, сучасних тенденцій в галузі техніки і програмних продуктів,
сучасного стану нематеріальних активів, експлуатаційних характеристик. При визначенні строку корисного
використання (експлуатації) нематеріальних активів Компанія враховувала:
- очікуване використання об'єктів з урахуванням їх потужності або продуктивності;
- правові або інші обмеження щодо строків використання об'єктів та інші фактори.
Строк корисного використання (експлуатації) об'єкта НА переглядається в разі зміни очікуваних
економічних вигод від його використання.
3.5 Фінансові інструменти.
Класифікація. Віднесення фінансових інструментів до тієї чи іншої категорії залежить від їх
особливостей та мети придбання, і відбувається в момент їх прийняття до обліку.
Фінансові інструменти розподіляються за такими обліковими категоріями:
1) позики та дебіторська заборгованість;
2) фінансові активи, утримувані до погашення;
3) фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий результат (прибутки
або збитки);
4) фінансові активи, доступні для продажу.
Категорія «позики та дебіторська заборгованість» представляє собою непохідні фінансові активи, які
не котируються на активному ринку з фіксованими або обумовленими платежами, за винятком тих, які
Компанія має намір реалізувати в найближчому майбутньому.
Категорія «інвестиції, утримувані до погашення» - це непохідні фінансові активи з фіксованими або
обумовленими платежами та фіксованим строком погашення, щодо яких у керівництва Компанії є намір і
можливість утримувати їх до строку погашення.
Категорія «фінансові активи за справедливою вартістю, зміни якої відносяться на фінансовий
результат» має дві підкатегорії:
а) активи, віднесені до цієї категорії при початковому визнанні;
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б) фінансові активи, утримувані для торгівлі.
Первісне визнання. Залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються за
справедливою вартістю або амортизованою вартістю. Справедлива вартість - це сума, на яку можна
обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов'язання під час здійснення угоди на
загальних умовах між добре обізнаними, незалежними сторонами, які діють на добровільній основі.
Справедлива вартість являє собою поточну ціну попиту для фінансових активів та ціну пропозиції для
фінансових зобов'язань, що котуються на активному ринку. У відношенні активів і зобов'язань із взаємно
компенсуючим ринковим ризиком Компанія може використовувати середні ринкові ціни для визначення
справедливої вартості позицій зі взаємно компенсуючими ризиками та застосовувати до чистої відкритої
позиції відповідну ціну попиту або ціну пропозиції.
Фінансовий інструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирування є вільно та
регулярно доступними на фондовій біржі чи в іншій організації, і ці ціни відображають дійсні і регулярні
ринкові операції, що здійснюються на загальних підставах.
Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про
ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування
грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов'язаними сторонами, або
аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування.
Фінансові інструменти, що відображаються за справедливою вартістю з віднесенням змін на рахунок
прибутків і збитків, спочатку відображаються за справедливою вартістю. Всі інші фінансові активи та
фінансові зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартістю плюс понесені витрати по угоді.
Найкращим підтвердженням справедливої вартості при початковому визнанні є ціна угоди. Прибуток або
збиток враховується в момент первісного визнання тільки в тому випадку, якщо між справедливою вартістю
та ціною угоди існує різниця, яка може бути підтверджена іншими спостережуваними в даний момент на
ринку угодами з аналогічним фінансовим інструментом або оціночним методом, в якому в якості вхідних
змінних використовуються виключно фактичні дані ринків. Купівля або продаж фінансових активів,
передача яких передбачається у строки, встановлені законодавчо або правилами даного ринку (купівля і
продаж на стандартних умовах), визнаються на дату здійснення угоди, тобто на дату, коли Компанія
прийняла на себе зобов'язання передати фінансовий актив. Всі інші операції з придбання визнаються, коли
компанія стає стороною договору щодо даного фінансового інструменту.
Облік фінансових активів за методом участі у капіталі. Метод участі в капіталі – це метод обліку,
згідно з яким інвестиція Компанії первісно визнається за собівартістю, а потім коригується відповідно до
зміни частки Компанії, як інвестора в чистих активах об’єкта інвестування після придбання. Прибуток або
збиток інвестора включає частку інвестора в прибутку чи збитку об’єкта інвестування.
Припинення визнання. Компанія припиняє визнавати фінансові активи
1) коли ці активи погашені або права на грошові потоки, пов'язані з цими активами, минули, або
2) Компанія передала права на грошові потоки від фінансових активів або уклала угоду про
передачу і при цьому також передала всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням цими
активами, або не передала їх і не зберегла всі істотні ризики і вигоди, пов'язані з володінням цими
активами, але втратила право контролю щодо даних активів. Контроль зберігається, якщо
контрагент не має практичної можливості повністю продати актив непов'язаній третій стороні без
необхідності накладення додаткових обмежень на продаж.
Визнання фінансового зобов'язання припиняється у разі погашення, анулювання або закінчення
терміну погашення відповідного зобов'язання. При заміні одного існуючого фінансового зобов'язання
іншим зобов'язанням перед тим самим кредитором на суттєво відмінних умовах або у разі внесення
істотних змін до умов існуючого зобов'язання, визнання первісного зобов'язання припиняється, а нове
зобов'язання відображається в обліку з визнанням різниці в балансовій вартості зобов'язань у звіті про
фінансові результати.
3.6 Запаси.
Запаси - це активи Компанії, які існують у формі основних чи допоміжних матеріалів для
споживання у виробничому процесі або при наданні послуг.
Запаси включають в себе сировину (матеріали), готову продукцію, напівфабрикати, незавершене
виробництво і товари.
Запаси обліковуються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої ціни продажу.
Собівартість запасів визначається за формулою - "перше надходження - перший видаток" (ФІФО).
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3.7 Дебіторська заборгованість та аванси.
Дебіторська заборгованість визнається Компанією в разі виникнення юридичного права на
отримання платежу згідно з договором. У складі дебіторської заборгованості Компанія відображає такі
активи:
- торгова дебіторська заборгованість;
- інша дебіторська заборгованість.
Компанія згортає суми авансів, отриманих від клієнтів, з сумами дебіторської заборгованості, якщо
ці суми виникли в рамках одного договору і в майбутньому висока ймовірність провести взаємозалік даних
сум.
Дебіторська заборгованість з основної діяльності та інша дебіторська заборгованість обліковуються
за амортизованою вартістю, розрахованої з використанням методу ефективної ставки відсотка.
Аванси видані Компанією відображаються у звітності за первісною вартістю за вирахуванням
резерву під знецінення. Аванси видані класифікуються як довгострокові, якщо очікуваний термін
отримання товарів або послуг, що належать до них, перевищує один рік або якщо аванси відносяться до
активу, який буде відображений в обліку як необоротні при первісному визнанні. Попередня оплата послуг
включається до витрат періоду або у вартість активів у міру отримання цих послуг. Якщо є ознака того, що
активи, товари або послуги, пов'язані з авансами виданими, не будуть отримані, балансова вартість авансів
виданих підлягає зменшенню, і відповідний збиток від знецінення відображається у прибутку або збитку за
рік у складі рядка «інші операційні витрати» .
3.8 Грошові кошти та їх еквіваленти.
Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі та кошти на рахунках у банках.
Грошові кошти на рахунках у банках включають грошові кошти на поточних рахунках та депозити в
банках.
3.9 Акціонерний капітал.
Непохідні фінансові інструменти – прості іменні акції, випущені Компанією, класифікуються як
власний капітал. Прості акції - це пайові фінансові інструменти. Витрати, безпосередньо пов'язані з емісією
нових акцій, відображаються в капіталі Компанії як зменшення суми надходжень (за вирахуванням
податків). Перевищення справедливої вартості отриманої винагороди над номінальною вартістю
випущених акцій обліковується у складі емісійного доходу в капіталі Компанії.
3.10 Оренда.
Оренда, при якій за орендодавцем зберігаються усі ризики і вигоди, пов’язані з правом власності на
актив, класифікується як операційна оренда. Строки використання орендованих активів визначаються за
терміном оренди, зазначеним у договорі. Вартість орендованих активів зазначається в договорі оренди.
Платежі, пов’язані з операційною орендою відображаються як витрати у звіті про сукупні прибутки
та збитки за період з використанням прямолінійного методу списання таких витрат протягом строку оренди.
3.11 Кредиторська заборгованість.
Зобов`язання відображається в балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує
ймовірність зменшення економічних вигод в майбутньому внаслідок його погашення. Кредиторська
заборгованість нараховується, коли контрагент виконав свої зобов'язання за договором.
Аванси, отримані від клієнтів, спочатку обліковуються за справедливою вартістю, а згодом
відображаються за амортизованою вартістю з використанням методу ефективної ставки відсотка.
3.12 Резерви майбутніх витрат і платежів .
Резерви за зобов'язаннями та платежами - це нефінансові зобов'язання, сума й термін яких не
визначені. Вони нараховуються, коли Компанія має поточне юридичне або конструктивне зобов'язання, що
виникло внаслідок минулих подій, та існує ймовірність, що для погашення такого зобов'язання знадобиться
відтік ресурсів (активів), а суму цього зобов'язання можна розрахувати з достатнім ступенем точності. Сума,
визнана в якості резерву, являє собою найбільш точну оцінку виплат, необхідних для погашення
зобов'язання на звітну дату, беручи до уваги ризики і невизначеність, пов’язані із зобов’язанням.
3.13 Витрати на персонал Компанії та відповідні відрахування.
Компанія не має додаткових схем пенсiйного забезпечення, крiм участi в державнiй пенсiйнiй
системi України, що передбачає розрахунок i сплату поточних внескiв роботодавця як вiдсотка вiд поточних
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загальних виплат працiвникам. Цi витрати вiдображаються у звiтному перiодi, до якого вiдноситься
вiдповiдна заробiтна плата.
3.14. Вплив зміни валютних курсів
На кінець кожного звітного періоду:
а) монетарні статті в іноземній валюті переводяться, застосовуючи курс при закритті;
б) немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземній валюті, переводяться,
застосовуючи валютний курс на дату операції;
в) немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, переводяться,
застосовуючи валютні курси на дату оцінки справедливої вартості.
Курсові різниці, що виникають при розрахунках за монетарними статтями або при переведенні
монетарних статей за курсами, котрі відрізняються від тих, за якими вони переводилися при первісному
визнанні протягом періоду або у попередній фінансовій звітності, визнаються в прибутку або збитку в тому
періоді, у якому вони виникають.
3.15 Дивіденди.
Дивіденди акціонерам Компанії визнаються в момент, коли їхня виплата є юридично
обґрунтованою.
3.16 Договори страхування (страхові контракти).
В своїй діяльності, при розробці страхових договорів, Компанія керується вимогами Закону України
«Про страхування» та МСФЗ 4 «Страхові контракти», а також Правилами, розробленими щодо кожного
виду страхування відповідно отриманих ліцензій.
Відповідно до визначення МСФЗ 4, страховий контракт – це контракт, згідно з яким одна сторона
(страховик) приймає значний страховий ризик іншої сторони (власника страхового поліса), погодившись
надати компенсацію власникові страхового поліса, якщо визначена непевна майбутня подія (страховий
випадок) негативно вплине на власника страхового поліса.
Страховий ризик - це ризик, який існує від початку та передається від власника страхового полісу
(контракту) страховику. Страховик приймає на себе значний ризик від власника страхового полісу, якщо
страховик є суб’єктом господарювання, відокремленим від власника страхового полісу.
Компанія оцінює значимість страхового ризику за кожним окремим контрактом.
3.17 Страхові резерви.
Відповідно до законодавства України і МСФЗ Компанія розраховує резерв незароблених премій,
резерв заявлених, але не виплачених збитків, та резерв збитків, які виникли, але не заявлені.
Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється методом «1/365» - «pro rata temporis».
Резерв заявлених, але не виплачених збитків (reported but not settled claims reserve - RBNS), - оцінка
обсягу зобов'язань страховика для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за
відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні,
консультаційні та інші витрати, пов'язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплачені не в
повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв'язку зі страховими подіями, що мали місце в звітному або
попередніх періодах, та про факт настання яких страховика повідомлено відповідно до вимог законодавства
України та/або умов договору.
Резерв збитків, які виникли, але не заявлені (incurred but not reported claims reserve - IBNR), - оцінка
обсягу зобов'язань страховика для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання
збитків, які виникли у зв'язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах, про факт
настання яких страховику не було заявлено на звітну дату в установленому законодавством України та/або
договором порядку. Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється за кожним
видом страхування окремо. Величина резерву збитків, які виникли, але не заявлені, визначається як сума
резервів збитків, які виникли, але не заявлені, розрахованих за всіма видами страхування. Розрахунок
резерву збитків, які виникли, але не заявлені, здійснюється із застосуванням актуарних методів для аналізу
розвитку збитків у страхуванні.
Відповідно до вимог МСФЗ 4 «Страхові контракти» на кожну звітну дату керівництво Компанії
здійснює оцінку адекватності страхових зобов’язань використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх
грошових потоків за страховими контрактами, і робить висновок щодо їх адекватності.
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4. КЛЮЧОВІ БУХГАЛТЕРСЬКІ ОЦІНКИ ТА ПРОФЕСІЙНІ СУДЖЕННЯ ПРИ
ЗАСТОСУВАННІ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ
Компанія використовує оцінки і робить припущення, які впливають на суми активів та зобов’язань,
що відображаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження
постійно аналізуються і ґрунтуються на минулому досвіді керівництва та інших факторах, включаючи
очікування майбутніх подій, які при існуючих обставинах вважаються обґрунтованими. При застосуванні
принципів бухгалтерського обліку, крім згаданих оцінок, керівництво також використовує певні судження.
При визначенні суми резервів Компанія враховує попередній досвід і минулі виплати на покриття збитків
та існуючі суми невиплачених відшкодувань. Крім того, судові рішення, економічні умови і громадська
думка можуть впливати на суму остаточних витрат на врегулювання, отже, на оцінку резервів Компанії.
Допущення і оцінні значення Компанії засновані на вихідних даних, які воно мала в своєму
розпорядженні на момент підготовки фінансової звітності. Проте поточні обставини і допущення відносно
майбутнього можуть змінюватися зважаючи на ринкові зміни або непідконтрольних Компанії обставини.
Такі зміни відображаються в допущеннях у міру того, як вони відбуваються.
Щодо інтерпретації складного податкового законодавства України, змін у податковому
законодавстві, а також сум і термінів отримання майбутнього оподатковуваного доходу існує
невизначеність. Компанія не створює резерви під можливі наслідки перевірок, проведених податковими
органами. Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збитками в тій
мірі, в якій є ймовірним отримання оподатковуваного прибутку, проти якого можуть бути зараховані
податкові збитки.
У випадках, коли справедливу вартість фінансових інвестицій неможливо визначити на підставі
даних активних ринків, вони відображаються на дату балансу за їх собівартістю з урахуванням зменшення
корисності інвестиції. Визначення суми збитків від зменшення корисності потребує певну частку судження.
Судження включають облік таких вихідних даних як ризик ліквідності і кредитний ризик. Зміни в
припущеннях щодо цих факторів можуть вплинути на вартість фінансових інвестицій, які наведено у звіті
про фінансовий стан.
5. СТАНДАРТИ, ЯКІ БУЛИ ВИПУЩЕНІ, АЛЕ ЩЕ НЕ НАБУЛИ ЧИННОСТІ
Міжнародні стандарти, які були видані, але ще не набули чинності на дату випуску фінансової
звітності Компанії, перераховані нижче по тексту. У даний перелік міжнародних стандартів включені
стандарти та роз'яснення, які, як обґрунтовано вважає Компанія, можуть впливати на розкриття інформації,
фінансовий стан або фінансові показники, які застосовуються в майбутньому. Компанія має намір прийняти
дані міжнародні стандарти, коли вони набудуть чинності.
- МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»
У липні 2014 Рада з МСФЗ випустила остаточну редакцію МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», яка
відображає результати всіх етапів проекту за фінансовими інструментами і замінює МСФЗ (IFRS) 39
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» і всі попередні редакції МСФЗ (IFRS) 9. Стандарт вводить нові
вимоги щодо класифікації та оцінки, знецінення та обліку хеджування. МСФЗ (IFRS) 9 набуває чинності для
річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року або після тієї дати, при цьому допускається
дострокове застосування. Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не
є обов'язковим. Дострокове застосування попередніх редакцій МСФЗ (IFRS) 9 (2009р., 2010р. Та 2013р.)
Допускається, якщо дата першого застосування припадає на період до 1 лютого 2015 Застосування МСФЗ
(IFRS) 9 зробить вплив на класифікацію та оцінку фінансових активів Компанії, але не зробить вплив на
класифікацію та оцінку фінансових зобов'язань Компанії.
- МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки відкладених тарифних різниць»
МСФЗ (IFRS) 14 є необов'язковим стандартом, який дозволяє організаціям, діяльність яких підлягає
тарифному регулюванню, продовжувати застосовувати більшість діючих принципів облікової політики, які
застосовувалися ними щодо залишків по рахунках відкладених тарифних різниць після першого
застосування МСФЗ. Організації, що застосовують МСФЗ (IFRS) 14, повинні представити рахунки
відкладених тарифних різниць окремими рядками в звіті про фінансовий стан, а рух по таких залишках окремими рядками у звіті про прибуток або збиток і інший сукупний дохід. Стандарт вимагає розкриття
інформації про характер тарифного регулювання та пов'язаних з ним ризики, а також про вплив такого
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регулювання на фінансову звітність організації. МСФЗ (IFRS) 14 набуває чинності для річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2016р. або після цієї дати.
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2010-2012 рр.»
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і приблизно не зроблять істотного впливу на фінансову
звітність Компанії. Документ включає в себе наступні поправки:
- Поправки до МСФЗ (IFRS) 8 «Операційні сегменти»
Поправки застосовуються ретроспективно і роз'яснюють наступне:
- Організація повинна розкривати інформацію про судженнях, які використовувало керівництво при
застосуванні критеріїв агрегування в пункті 12 МСФЗ (IFRS) 8, в тому числі короткий опис операційних
сегментів, які були агреговані подібним чином, і економічні індикатори (наприклад, продажу та валова
маржа), які оцінювалися при формуванні висновку про те, що агреговані операційні сегменти мають схожі
економічні характеристики;
- Інформація про звірку активів сегмента та сукупних активів розкривається тільки в тому випадку, якщо
звірка надається керівництву, що бере операційні рішення, аналогічно інформації, що розкривається за
зобов'язаннями сегмента.
- Поправка до МСФЗ (IАS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IАS) 38 «Нематеріальні активи» Поправки
застосовуються ретроспективно і роз'яснюють в рамках МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, що актив може
переоцінюватися на підставі спостережуваних даних щодо його валовий чи чистої балансової вартості. Крім
того, роз'яснюється, що накопичена амортизація є різницею між валовою та балансовою вартістю активу.
- Поправка до МСФЗ (IАS) 24 «Розкриття інформації про пов'язані сторони»
Поправка застосовується ретроспективно і роз'яснює, що керуюча компанія (організація, яка надає послуги
ключового управлінського персоналу) є пов'язаною стороною і до неї застосовується вимоги до розкриття
інформації про пов'язані сторони. Крім того, організація, яка користується послугами керуючої компанії,
зобов'язана розкрити інформацію про витрати, понесені у зв'язку зі споживанням послуг з управління.
«Щорічні удосконалення МСФЗ, період 2011-2013 рр.»
Дані поправки набувають чинності з 1 липня 2014р. і приблизно не зроблять істотного впливу на фінансову
звітність Компанії. Документ включає в себе наступні поправки:
- Поправка до МСФЗ (IFRS) 13 «Оцінка справедливої вартості»
Поправка застосовується перспективно і роз'яснює, що виняток щодо портфеля в МСФЗ (IFRS) 13 може
застосовуватися не тільки щодо фінансових активів та фінансових зобов'язань, але також щодо інших
договорів, що потрапляють в сферу застосування МСФЗ (IFRS) 9 (або МСФЗ (IАS ) 39, якщо є).
- МСФЗ (IFRS) 15 «Виручка за договорами з клієнтами»
МСФЗ (IFRS) 15 був випущений в травні 2014 і передбачає нову модель, що включає п'ять етапів, яка буде
застосовуватися щодо виручки за договорами з клієнтами. Згідно МСФЗ (IFRS) 15 виручка визнається за
сумою, яка відображає відшкодування, право на яке організація очікує отримати в обмін на передачу
товарів або послуг клієнту. Принципи МСФЗ (IFRS) 15 передбачають більш структурований підхід до
оцінки і визнанням виручки.
Новий стандарт по виручці застосовується щодо всіх організацій і замінить всі діючі вимоги до визнання
виручки згідно з МСФЗ. Стандарт застосовується до річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2017
або після цієї дати, ретроспективно в повному обсязі або з використанням модифікованого
ретроспективного підходу, при цьому допускається дострокове застосування. В даний час Компанія оцінює
вплив МСФЗ (IFRS) 15 і планує застосувати новий стандарт на відповідну дату вступу в силу.
- Поправка до МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38 «Роз'яснення допустимих методів амортизації»
Поправки роз'яснюють принципи МСФЗ (IАS) 16 і МСФЗ (IАS) 38, які полягають в тому, що виручка
відображає структуру економічних вигод, які генеруються в результаті діяльності бізнесу (частиною якого є
актив), а не економічні вигоди, які споживаються в рамках використання активу. В результаті заснований на
виручці метод не може використовуватися для амортизації основних засобів і може використовуватися
тільки в рідкісних випадках для амортизації нематеріальних активів. Поправки застосовуються на
перспективній основі річних періодів, що починаються 1 січня 2016 або після цієї дати, при цьому
допускається дострокове застосування. Очікується, що поправки не вплинуть на фінансову звітність

10

Компанії, оскільки Компанія не використовувала заснований на виручці метод для амортизації своїх
необоротних активів.
6. ПОЯСНЕННЯ ТА АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Валюта подання звітності. Національною валютою України є українська гривня (надалі по тексту –
гривня, або грн.), і ця ж валюта є функціональною валютою Компанії. Форми і примітки звітності
базуються на даних бухгалтерського обліку Компанії.
Бухгалтерський облік Компанія веде в національній валюті України - гривні. Одиниці виміру у яких
подається фінансова звітність – тисячі гривень без десяткового знаку.
Основні засоби.
Компанією при складанні фінансової звітності використана модель собівартості, згідно МСБО 16
«Основні засоби».
Основні засоби
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість на звітну дату
Коефіцієнт зношуваності основних засобів

На 01.01.2014 (тис. грн.)
75
42
33
56 %

На 31.12.2014 (тис. грн.)
75
61
14
81,3%

Управлінським персоналом Компанії рішення про переоцінку основних засобів не приймалось.
Нематеріальні активи.
Нематеріальні активи

Права на знаки для товарів та послуг
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість на звітну дату
Авторські та суміжні з ними права – програмні комплекси
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість на звітну дату
Ліцензії на здійснення страхової діяльності
Первісна вартість
Знос
Залишкова вартість на звітну дату

На 01.01.2014
(тис.грн.)

На 31.12.2014
(тис.грн.)

8
8
0
0
80
80
0

8
8
0
80
80
80
0

417
383
34

417
387
30

На звітну дату керівництвом Компанії здійснено аналіз ознак щодо можливого зменшення корисності
нематеріальних активів. Ознак щодо зменшення корисності
нематеріальних активів не виявлено.
Управлінським персоналом Компанії прийнято рішення щодо подальшої експлуатації нематеріальних активів,
за якими залишкова вартість досягла нульового значення, без здійснення переоцінки.
Фінансові інструменти
Фінансові активи в асоційовані підприємства, облік яких здійснюється за методом участі у капіталі:
Балансова
вартість
інвестиції на
01.01.2014
(тис. грн.)

Найменування показника

Участь у Статутному капіталі інших
підприємств
Володіння більше 20 відсотками прав голосу

Придбан
ня/визна
ння
активів в
2014
році

Доля у
прибутку/зб
итку

0

114

0

479

158 339
539 587

На 31.12.2014
(тис. грн.)

158 453
540 066

Фінансові активи, доступні для продажу - це непохідні фінансові активи, призначені як доступні для продажу і
не класифіковані як: а) позики та дебіторська заборгованість; б) утримувані до строку погашення інвестиції
або в) фінансові активи за справедливою вартістю з відображенням переоцінки як прибутку або збитку.

Найменування показника

Балансова вартість
інвестиції на
01.01.2014
(тис.
грн.)

Придбання/в
изнання
активів,
доступних
для продажу

Продаж
активів/вибут
тя у 2014 році
(тис. грн..)

Результат
визначенн
я
справедли
вої

Балансова
вартість
на
31.12.2014
(тис. грн.)
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в 2014 році
(тис. гн.)

Акції підприємств
Облігації підприємств
Державні цінні папери
Інші активи

0
36 463
44 783
498 477

204 462
9 026
40 975

вартості
(+,-)
цінних
паперів
(тис. грн..)

7 498
45 489
38 588
85 495

+1 569
+40

196 964
0
48 739
413 022

Дебіторська заборгованість.

На 01.01.2014
На 31.12.2014
(тис. грн.)
(тис. грн.)
39 825
49 464
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом
781
2 118
Інша поточна дебіторська заборгованість
16 990
116 533
Поточна дебіторська заборгованість враховується за чистою реалізаційною вартістю, визначеній як
вартість дебіторської заборгованості за вирахуванням резерву сумнівних боргів. У звітному періоді
Компанія не нараховувала резерв сумнівних боргів. Керівництво Компанії вважає, що вся заборгованість
буде повернена у відповідні терміни.
Грошові кошти.
Грошові кошти Компанії зберігаються на поточних та депозитних банківських рахунках. Облік
грошових коштів і розрахунків готівковими грошовими коштами здійснюється згідно чинного
законодавства стосовно ведення касових операцій.
Найменування грошових статей
На 01.01.2014 (тис. грн.)
На 31.12.2014 (тис. грн.)
Найменування показника

Готівкові кошти в касі
Поточні рахунки у банку
Депозитні рахунки у банках

5
31 330
24 200

22
9408
15 762

Страхові резерви та частка страховиків в страхових резервах.
Компанією сформовано:
резерв незароблених премій у розмірі 58 216 тис. грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збитків – 2 013 тис. грн.;
резерв збитків, які виникли, але не заявлені – 1 190 тис. грн..
Частка перестраховиків в резервах незароблених премій складає 1 458 тис. грн., в резерві заявлених,
але не виплачених збитків – 244 тис. грн..
Компанія повинна на кожну звітну дату оцінювати адекватність свої страхових зобов’язань,
використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами.
Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних
відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті
розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті
про прибутки та збитки.
Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) актуарієм використовуються
загальноприйняті актуарні методи, методи математичного модулювання комбінованої збитковості, теорії
випадкових процесів, методи теорій ймовірностей та математичної статистики.
Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що заявлені,
але не врегульовані) актуарієм використовуються методи математичної статистики, зокрема перевірки
статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів
збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових виплат. Для тих видів страхування, де
резерви збитків, що виникли, але не заявлені та/або резервів збитки, що заявлені, але не врегульовані,
сформовано в нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез.
Висновок актуарія: Резерв незароблених премій та резерв збитків сформовано в адекватному обсязі.
Зареєстрований капітал.
28 квітня 2014 року, з метою підвищення поточної платоспроможності та ліквідності Товариства,
зміцнювання позицій Товариства на страховому ринку, загальними зборами акціонерів Компанії прийнято
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рішення про збільшення Статутного капіталу Товариства з 385 476 000 (Трьохсот вісімдесяти п‘яти
мільйонів чотирьохсот сімдесяти шести тисяч) гривень до 700 336 000(сімсот мільйонів триста тридцять
шість тисяч) гривень.
Статутний капітал Товариства поділено на 364 000(Триста шістдесят чотири тисячі) простих
іменних акцій номінальною вартістю 1 924 (одна тисяча дев’ятсот двадцять чотири) гривні кожна, які
розподіляються між акціонерами Товариства.
Збільшення статутного капіталу проведено шляхом збільшення номінальної вартості існуючих
акцій з 1 059 (Однієї тисячі п‘ятдесяти дев‘яти) гривень до 1 924 (однієї тисячі дев’ятиста двадцяти
чотирьох) гривень кожна за рахунок спрямування до статутного капіталу частини (95%) нерозподіленого
прибутку 2012 року в розмірі 314 804 000 (Триста чотирнадцять мільйонів вісімсот чотири тисячі) гривень
та частини (0,016987%) прибутку 2013 року в розмірі 56 000 (П’ятдесят шість тисяч) гривень, що загальною
становить 314 860 000 (Триста чотирнадцять мільйонів вісімсот шістдесят тисяч) гривень.
Зареєстрований капітал Компанії - це статутний капітал , який на звітну дату складає 700 336 000
грн. (Сімсот мільйонів триста шістдесят шість тисяч грн. 00 коп.). Капітал розподілено на 364 000 (Ториста
шістдесят чотири тисячі) простих іменних акцій номінальною вартістю 1 924 грн. (Одна тисяча дев’ятсот
двадцять чотири грн. 00 коп.) кожна.
№
п/п
1
2
4

Найменування статті
Залишок на початок року 01.01.204
Випуск власних акцій у звітному році
Залишок на кінець дня 31.12.2014

Кількість акцій,
штук

Прості іменні
акції, штук

Номінальна вартість
акцій (грн.)

364 000
364 000

364 000
364 000

1 059
1 924

Резервний капітал.
Відповідно до вимог законодавства та Статуту, Компанією створюється резервний капітал шляхом
відрахування певних відсотків нерозподіленого прибутку за підсумками року, який призначений для
покриття можливих збитків. Загальними зборами акціонерів Компанії прийнято рішення направити 5 %
прибутку 2013 року у розмірі 16 483 200 (Шістнадцять мільйонів чотириста вісімдесят три тисячі двісті)
гривень, згідно ст. 8 Статуту Товариства до резервного капіталу Товариства.
Нерозподілений прибуток.
Нерозподілений прибуток Компанії на звітну дату складає 595 411 тис. грн.
Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи.
Відповідно до засад, визначених МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи»
події, що потребують коригування активів та зобов’язань Компанії внаслідок виникнення умовних
зобов’язань та умовних активів, відсутні.
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
Компанія подає усі статті доходу та витрат, визнані за період.
Звіт про рух грошових коштів.
Звіт грошових коштів Компанії за звітний період складено за вимогами МСБО 7 «Звіт про рух
грошових коштів» за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових
надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображено рух
грошових коштів від операційної та неопераційної (інвестиційної та фінансової) діяльності.
Операційна діяльність - полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності, сума якого
скоригована на амортизацію необоротних активів, курсову різницю, яка виникла при придбанні імпортної
сировини, витрати на придбання оборотних активів, втрати на оплату праці персоналу, сплату податків,
відрахування на соціальні заходи та інші витрати.
Інвестиційна діяльність — це придбання та продаж: необоротних активів, у тому числі активів
віднесених до довгострокових, та поточних фінансових інвестицій, інших вкладень, що не розглядаються як
грошові еквіваленти, отримані відсотки та дивіденди.
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії
цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними
паперами, отримання та погашення позик.
Розкриття інформації щодо операцій з пов'язаними особами.
Пов’язаними особами для Компанії є: учасники Компанії; посадові особи Компанії.
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