ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності
за рік, що закінчився 31 грудня 2015 року
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ГарантСистема»
1. Загальна інформація
Ідентифікаційний код
Повне найменування
Скорочена назва
Організаційно-правова форма
Місцезнаходження
Телефон
Факс
Е-mail
Назва органу управління, у
віданні якого перебуває
Підприємство, або назву його
материнської (холдингової)
компанії
№ свідоцтва про державну
реєстрацію і дата видачі, орган,
що видав свідоцтво
Назва посади, прізвище та
ініціали керівника
Прізвище та ініціали головного
бухгалтера
Кількість працівників
Дата затвердження звітності та
орган управління Підприємства,
що її затвердив

31725819
Приватне акціонерне товариство "Страхова
компанія «Гарант-Система»
ПрАТ "СК «Гарант-Система"
Акціонерне товариство
04070, Україна, м. Київ, вул. Сагайдачного/Ігорівська,
10/5 А
494- 39- 72
494- 39- 72
company@garant-sistema.сom.ua
Відсутній

№ 10711050010000693 05.11.2001 року, Подільська
районна у місті Києві Державна адміністрація
Голова правління Петренко Олег Петрович
Кравченко Лариса Миколаївна
28 осіб
Звіти підписані Головою правління Товариства та Головним
бухгалтером .
Остаточне затвердження фінансової звітності здійснюється
згідно Статуту Товариства Загальними зборами акціонерів
Товариства.
Срок проведення Загальних зборів Акціонерів - до 30 квітня
року, слідуючого за звітним.
Здійснюється це вже після подачі звітів у відповідні
регулятивні органи.

Дата звітності та звітний період
01.01.2016 року, звітний період - 2015 рік
Валюта звітності та одиниця її
Гривня, тис. грн.
виміру
Характер господарської діяльності: Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія
«Гарант-Система» (далі по тексту – Товариство) було заснована в 2001 році. Дані державної
реєстрації № 10711050010000693 05.11.2001 року. Відокремлені підрозділи відсутні. Вид
діяльності Товариства – страхування інше, ніж страхування життя. Товариство має 13
ліцензій на здійснення добровільних видів страхування іншого, ніж страхування життя, та 5
ліцензій на здійснення обов’язкового виду страхування.
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2. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої діяльності
Товариства та Концептуальна основа складання фінансової звітності за 2015 р.
Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності
забезпечується в Товаристві бухгалтерською службою, кількісний склад якої визначається
штатним розкладом, затверджується Головою Правління.
Права та обов’язки всіх посадових осіб бухгалтерської служби визначаються Законом
України від 16.07.1999 №996-ХІV "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні", кваліфікаційними характеристиками професій працівників бухгалтерського обліку,
затвердженими
Міністерством праці та соціальної політики України, внутрішніми
наказами та посадовими інструкціями Товариства.
Концептуальною основою складання фінансової звітності за 2015 р. є Міжнародні
стандарти фінансової звітності (надалі – МСФЗ), що відповідає вимогам ст.12 Закону
України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
Фінансова звітність Товариства за 2015 р. складена на основі МСБО 1 «Подання
фінансових звітів» за формами фінансової звітності, які затверджені Наказом
МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ №73 від 07.02.2013 «Про затвердження
Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1» та зареєстровані в
Міністерстві юстиції України 28.02.2013 р. за N 336/22868 .Із змінами і доповненнями,
внесеними наказами Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року N 627, від 8
лютого 2014 року N 48.
При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 р. Товариство дотримувалося
принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання
фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України
"Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме:
- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);
- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що
підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному
майбутньому).
зрозумілості;
- доречності (суттєвості);
- достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою,
нейтральність, обачність, повнота);
- зіставності;
- можливості перевірки, тощо.
Фінансова звітність Товариства за 2015 р. була підготовлена, виходячи з
припущення безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення
зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності.
Фінансова звітність Товариства за 2015 р. складена у повній відповідності з МСФЗ, при
цьому принцип зіставності шляхом надання порівняльної інформації реалізований
Товариством наступним чином:
• у розділі 4 даних Приміток наданий Баланс (Звіт про фінансовий стан) Товариства станом
на 31.12.2015 р., який містить інформацію на початок звітного періоду – на 01.01.2015
року, на кінець звітного періоду – на 31.12.2015 року,

• При складанні Звіту про власний капітал за 2015 р. Товариством надається інформація
щодо розміру власного капіталу станом на початок і кінець 2015 р.
При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за 2015 р. Товариство
застосовує МСФЗ, що чинні на 31.12.2015 р. та які офіційно оприлюднені на веб - сайті
МФУ.
2

3. Основна інформація щодо відображення активів, зобов’язань та власного капіталу
в Балансі Товариства станом на 31.12.2015 року
Активи, зобов’язання та власний капітал відображені в Балансі станом на 31.12.2015 р.
з врахуванням «Положення про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику
Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «Гарант-Система.
Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і
процедури, що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких
нормативно-методична база передбачає більш ніж один їх варіант застосування та
розроблена у відповідно до вимог:
- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ);
- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами):
- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88. зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704. Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства фінансів України від 7 червня 2010 року N 372, від 8 листопада 2010
року N 1327, від 3 червня 2013 року N 574, від 30 вересня 2014 року N 987;
- Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист
Міністерства фінансів України від 29.07.2003 N 04230-04108);
- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами та доповненнями);
- Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських
операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від
30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 18 червня
2015 року №573).
Статті фінансової звітності сформовані Товариством з урахуванням суттєвості.
Для визначення суттєвості окремих операцій об'єктів обліку, що відносяться до
активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення у фінансовій звітності за поріг
суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку відповідно всіх активів, всіх
зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх розрахунків.
Для визначення суттєвості окремих видів доходів і витрат порогом суттєвості
рекомендується величина, що дорівнює 2 відсоткам чистого прибутку (збитку) звітного
періоду.
4. Розкриття показників Балансу (Звіту про фінансовий стан)
Інформація щодо даних Балансу (Звіту про фінансовий стан) на дати: на початок
звітного періоду – на 01.01.2015 року, на кінець звітного періоду – на 31.12.2015 року
представлена в Таблиці 1 – Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31.12.2015 року .
Інформація наведена щодо суттєвих балансових статей із оглядом на те, що МСФЗ не
розповсюджуються на несуттєві статті. Згідно «Положення про організацію бухгалтерського
обліку та облікову політику» Товариства : «Для визначення суттєвості окремих операцій
об'єктів обліку, що відносяться до активів, зобов'язань і власного капіталу для відображення
у фінансовій звітності за поріг суттєвості приймається величина у 5 відсотків від підсумку
відповідно всіх активів, всіх зобов’язань і власного капіталу за балансом без внутрішніх
розрахунків».
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Таблиця 1
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2015 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного
періоду

1

2

3

4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

121
400
279
5103
9113
4010
-

400
328
11931
20916
8985
-

1030

-

-

1035

7736

7736

1040

-

-

1045
1090
1095

-

-

12960

19739

1100
1101
1110

113
-

45
-

1125

2547

4324

1130

196

217

1135
1136
1140
1155
1160
1165
1166
1167
1170

104
104
1089
16692
6738
627
6111
-

87
87
512
8245
9744
309
9435
-

1180

37

19

1181

-

-

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію,
товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових
резервах
у тому числі в: резервах довгострокових
зобов"язань

На кінець звітного
періоду

4

резервах збитків або резевах належних
виплат
резерв незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для
продажу, та групи вибуття

1182

-

-

1183
1184
1190
1195

37
27516

19
23193

1200

-

-

Баланс

1300

40476

42932

Пасив

Код
рядка

На початок звітного
періоду

2

3

4

1400
1405
1410
1415

30006
5679
243

30006

1420

-5445

-5294

1
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий
збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і
забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
Резерв збитків
резерв незароблених премій
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з
необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами
вибуття

Баланс

1425
1430
1495

(
(

На кінець звітного
періоду

5679
243
)
)

30483

30634

1500
1510
1515
1520
1525
1526
1530
1532
1533
1595

1136
-

727

7983
2508
5475
9119

10671
2081
8590
11398

1600

616

279

1610
1615
1620
1621
1625
1630
1635
1660
1665
1690
1695

104
11
23
47
68
874

461
11
22
50
68
900

-

-

40476

42932

-

1700
1900
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4.1. Облік нематеріальних активів

Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає в фінансовій звітності згідно
МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Первісна вартість нематеріальних активів, відображених на балансі станом на
31.12.2015 р., становить 400 тис. грн. та складається з вартості ліцензій на здійснення
страхової діяльності та права користування програмним забезпеченням.
Щодо поданої інформації у фінансовій звітності за 2015 р. розкриваємо наступну
інформацію:
- первісна вартість, за якою нематеріальні активи відображені в балансі, складає 400 тис.
грн.;
- метод амортизації використовується прямолінійний;
- залишкова вартість нематеріальних активів та сума накопиченої амортизації на початок
звітного року складає 279 тис. грн., та 328 тис. грн. відповідно;
- нематеріальних активів, які визнані активом, з виділенням вартості нематеріальних активів,
отриманих у результаті об'єднання підприємств немає;
- змін первісної вартості та накопиченої амортизації нематеріальних активів у результаті
переоцінки протягом 2015 року не відбувалось;
- нематеріальні активи протягом звітного періоду не вибували;
- зменшення корисності і відновлення корисності у звітному періоді не відбувалось;
- інші зміни первісної (переоціненої) вартості та сума накопиченої амортизації
нематеріальних активів у звітному періоді не відбувалось;
- нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності, немає;
- переданих у заставу нематеріальних активів немає;
- угод на придбання в майбутньому нематеріальних активів не укладалось;
- витрат на дослідження та розробки протягом звітного періоду не було;
- нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань, протягом звітного
періоду не було;
- невизначених строків корисного використання нематеріальних активів та його балансова
вартість не було;
4.2. Облік основних засобів
Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 «Основні
засоби», яка полягає в наступному:
Після первісного визнання об’єкт основних засобів обліковується за його собівартістю
за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від знецінення, визнаних
згідно МСБО 36 «Зменшення корисності активів».
Щодо поданої інформації у фінансовій звітності за 2015 р. розкриваємо наступну
інформацію:
- переоцінена вартість, за якою основні засоби відображені в Балансі на кінець звітного
періоду - у сумі 20916 тис. грн.
- метод амортизації прямолінійний, термін корисного використання (експлуатації)
визначається по періоду завершення амортизації.
- первісна вартість та сума зносу на початок звітного періоду складає 9113 тис. грн., та
4010 тис. грн. відповідно.
- Основних засобів, які б були визнані активом, з виділенням вартості основних засобів,
отриманих у результаті об’єднання підприємств немає.

6

- відбувалась переоцінка основних засобів протягом звітного періоду (вартість
-

-

переоцінки 11 792 тис.грн., донараховано зносу 4 578 тис.грн.) ;
вибуло основних засобів протягом 2015 року в розмірі 22 тис. грн.
сума нарахованої амортизації за 2015 рік складає 397 тис. грн.
зменшення корисності та відновлення корисності не відбувалось.
Інших змін первісної вартості та суми зносу основних засобів у звітному періоді не
відбувалось.
Первісна вартість та сума зносу основних засобів на кінець звітного періоду складає
20916 тис. грн. та 8985 тис. грн. відповідно;
Основних засобів, щодо яких могли б існувати передбачені чинним законодавством
обмеження володіння, користування та розпорядження немає.
Переданих у заставу основних засобів немає.
угода про придбання в майбутньому основних засобів не укладалась.
основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція,
тощо) немає;
повністю амортизовані основні засоби, що продовжують використовуватися –
відсутні.
вилучення основних засобів для продажу в звітному періоді не здійснювалось.
основних засобів, отриманих за рахунок цільового використання впродовж звітного
періоду не було;
зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та
обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) впродовж звітного
періоду не було.

4.3. Облік фінансових інструментів - фінансових активів та зобов’язань

МСФЗ (IFRS) №9 «Фінансові інструменти» у 2015р.Товариством не застосовується.
4.3.1. Фінансові активи в Балансі станом на 31.12.2015 р..
Станом на 31.12.2015 р. фінансові активи, відображені на Балансі Товариства,
складаються з наступних фінансових інструментів:
- фінансові інвестиції на суму 15981 тис. грн.:
- поточна дебіторська заборгованість в розмірі 4324 тис. грн.
Фінансові інвестиції Товариства станом на 31.12.2015 р., складаються з інвестицій у
дочірнє підприємство (в корпоративній права ТОВ «ДД»,) на суму 7736 тис. грн. та
інвестицій у асоційоване підприємство (прості іменні акції публічного акціонерного
товариства) на суму 7744 тис. грн., які не обертаються на активному (організованому)
фондовому ринку та облігацій внутрішнього державного займу на суму 501тис. грн..
Товариство складає річну фінансову звітність за 2015 р., як окрему фінансову звітність,
із застосуванням методу відображення вартості інвестицій в дочірнє та асоційоване
підприємства відповідно до МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» (без
застосування методу участі у капіталі), що передбачено МСБО 27 «Окрема фінансова
звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства», фінансові
інструменти яких не обертаються на активному (організованому) фондовому ринку, та які не
знаходяться в стані реєстрації випуску таких фінансових інструментів.
Таким чином, станом на 31.12.2015 р. вартість поточних фінансових інвестицій в
дочірнє та асоційоване підприємства відображені Товариством за собівартістю придбання з
урахуванням зменшення корисності, що передбачено МСБО 39 «Фінансові інструменти:
визнання та оцінка» для відображення вартості інвестицій в інструменти власного капіталу,
які не мають котирування на активному (організованому) фондовому ринку.
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В п.п.4.3.2 п.4.3. Приміток наведена загальна інформація щодо складання Товариством
консолідованої фінансової звітності у зв’язку з наявності інвестиції у дочірнє підприємство.
4.3.2. Загальна інформація щодо складання Товариством Консолідованої фінансової
звітності за 2015 рік
Одночасно із складанням річної фінансової звітності за 2015 р., як окремої фінансової
звітності, Товариством формується Консолідована фінансова звітність за 2015 рік з
урахуванням фінансової звітності дочірнього підприємства ТОВ «ДД», яке контролюється
Товариством з березня 2006 р.
Консолідована фінансова звітність за 2015 р. складена Товариством згідно МСФЗ 10
«Консолідована фінансова звітність» та містить консолідовані дані на початок та кінець 2015
р., тобто починаючи зі звітного періоду, протягом якого було отримано контроль над іншим
підприємством (МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність», розділ «Перехід», п.В4, а)).
Консолідована фінансова звітність Товариства надається у складі повного пакету
фінансової звітності за 2015 р.
4.4. Зменшення корисності фінансових активів
Наприкінці кожного звітного періоду оцінюється, чи є об’єктивне свідчення того, що
корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується.
Корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки від
зменшення корисності виникають, якщо є об’єктивне свідчення зменшення корисності
внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу («подія
збитку»), і така «подія збитку» впливає на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від
фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.
Об’єктивне свідчення того, що корисність фінансового активу або групи фінансових
активів зменшується, містить у собі спостережні дані, які привертають увагу утримувача
активу до таких подій збитку:
• значні фінансові труднощі емітента або боржника;
• порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування платежів
відсотків або основної суми;
• стає можливим, якщо позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову
реорганізацію
Доказами відсутності зменшення корисності фінансових інвестицій станом на кінець
звітного періоду – 31.12.2015р є:
Фінансові інвестиції в корпоративній права товариства з обмеженою відповідальністю:
- річна фінансова звітність за 2014 р., надана Товариством з обмеженою відповідальністю,
що свідчить, що підприємство безперервно працює.
- Лист від Товариства з обмеженою відповідальністю, що підтверджує відсутність факторів,
що б ставили під сумнів платоспроможність підприємства.
Станом на 31.12.2015 року Товариство не має виробничих фінансових інвестицій, які б
привели до виникнення цінових, кредитних та інших ризиків.
4.5. Дебіторська заборгованість
Відображена на Балансі Товариства станом на 31.12.2015 р. дебіторська заборгованість
є поточною та відображається по сумі погашення.
Станом на 31.12.2015 року у Примітках до фінансової звітності Товариством
розкривається така інформація:
- довгострокова дебіторська заборгованості відсутня;
- дебіторської заборгованості пов'язаних сторін відсутня;
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- резерв(у) сумнівних боргів розраховується виходячи з платоспроможності окремих
дебіторів;
- сума іншої поточної дебіторської заборгованості за строками непогашення до 12 місяців в
сумі 512 тис. грн.;
- залишок резерву сумнівних боргів складає 0 тис. грн.
4.6. Оцінка фінансового зобов’язання після первісного визнання
Облік та визнання зобов’язань здійснюється в Товаристві в відповідності з МСБО 37
«Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”.
Зобов’язання Товариство класифікує на довгострокові та поточні..
Станом на 31.12.2015р. Товариство розкриває наступну інформацію:
зобов'язань, які було виключено із складу поточних зобов'язань відповідно, не має;
Поточні зобов’язання Товариства в сумі 900 тис. грн. складається з:
- з зобов’язань з розрахунками перед бюджетом по сплаті податку на прибуток за звітний
період не має.;
- поточні зобов'язання Товариства за авансами одержаними не має .
4.7. Грошові кошти

Станом на 31.12.2015 року грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошей на
поточних рахунках та депозитних рахунках в банках. Процентна ставка по депозитним
вкладам у 2015 році становила від 3,0 % до 19 %.
Грошові кошти та їх еквіваленти
1)грошові кошти на поточних рахунках
ПАТ «ВТБ Банк»
ПуАТ «Фідобанк»
АТ КБ «Союз»
ПАТ «Альфа Банк»
ПАТ «Терра Банк»
ПАТ»Укрексімбанк»
2) депозити (банківські вклади)
ПАТ «ВТБ Банк»
ПАТ «Альфа Банк »
АТ КБ «Союз»
ПАТ «Артем Банк»
ПАТ «Фідобанк»
ПАТ»Укрексімбанк»

31 грудня 2015 року, тис. грн.
631
4
1001
2
1
10
400
1200
2500
1500
310
1876
Вс

ього

9435

Депозитні банківські вклади розміщені з врахуванням вимог щодо кредитного рейтингу
банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми
прийнятних активів із метою дотримання нормативу
достатності активів. Рейтинг
банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Товариства, відповідає
інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством
України.
5. Страхова діяльность
Облік страхової діяльності здійснюється Товариством згідно МСФЗ 4 «Страхові
контракти» та вимог державного регулятора страхової діяльності Національна комісія, що
здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг.
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Товариство надає послуги добровільного та обов’язкового страхування з видів
страхування, інших, ніж страхування життя, у відповідності до Ліцензій.
Товариство здійснило тестування контрактів Товариства на відповідність страховим
контрактам за алгоритмом згідно МСФЗ 4 «Страхові контракти».
За результатами тестування Товариство зазначає, що страхові контракти, які
укладаються Товариством, є страховими контрактами у відповідності до ЗУ «Про
страхування» та критеріям визначення страхових контрактів, які передбачені МСФЗ 4
«Страхові контракти» та не містять депозитних компонентів та вбудованих похідних
інструментів, відповідають основним критеріям страхових контрактів за МСФЗ 4:
- наявна невизначеність події що до страхового випадку;
- наявність значного страхового ризику;
- наявність збитків застрахованої особи у разі настання страхової події.

5.1.

Страхова діяльність у звітному періоді:
1. Аналіз розвитку:
Аналіз змін надходження платежів за 2014 рік, 2015 рік
За видами страхування договори поділяються
У 2014 році
наступним чином:
надходження
платежів
-страхування
відповідальності
суб`єктів 128

перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні
небезпечних вантажів;
- страхування майна (крім залізничного, 791
наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів
водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу)),
у тому числі
- страхування від вогневих ризиків та ризиків
стихійних явищ;
- авіаційне страхування цивільної авіації,

323

-468

895

385

-510

2504

233

-2271

3

+1

1

-68

138
1850

+18
-28

страхування цивільної відповідальності 2
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
- особисте страхування працівників відомчої 69
(крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного
бюджету України) та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних
дружин (команд)
-

- страхування медичних витрат;

-медичне
страхування
страхування здоров”я)

У 2015 році Зміни
надходження
платежів
41
-87

120
(безперервне 1878
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100
- страхування від нещасних випадків
- страхування водного транспорту (морського, 11

внутрішнього транспорту та інших видів
водного транспорту)
- страхування залізничного транспорту
- страхування здоров”я на випадок хвороби
- страхування відповідальності перед третіми
особами (крім цивільної відповідальності
власників
наземного
транспорту,
відповідальності
власників
повітряного
транспорту,
відповідальності
власників
водного
транспорту
(включаючи
відповідальності перевізника)
- особисте страхування від нещасних випадків
на транспорті
страхування
вантажів
та
багажу
(вантажобагажу)
- страхування цивільної відповідальності
власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
- страхування наземного транспорту (крім
залізничного)
- страхування фінансових ризиків;
Всього

126
2

+26
-9

1
6370

1
22

-1
+1
-6348

10

7

-3

6

30

+24

183

561

+378

10700

15026

+4326

41
23809

4822
23571

+4781
-238

б) Аналізуючи розвиток страхової діяльності за

2015 рік,
слід зазначити, що
пріоритетним напрямком діяльності страховика було страхування наземного транспорту
(крім залізничного), , медичне страхування (безперервне страхування здоров`я), страхування
цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність
перевізника), страхування фінансових ризиків.
в) Страхова діяльність за всіма видами страхування за 2015 рік була прибуткова.
г) Слід зазначити, що в Товаристві протягом 2015 року постійно проводилась робота по
залученню нових клієнтів та розширенню сфери діяльності Товариства, пов’язану з
розширенням переліку страхових продуктів і вивченням ринку перестрахування.
г) Розрахунки із страхувальниками проводяться своєчасно.
2. Заборгованості страховика станом на кінець звітного періоду перед страхувальниками
за видами страхування немає.
3. Відокремлених підрозділів Товариство не має.
4. Невиконання страхових зобов’язань немає.
5. За 2015 рік було передано в перестрахування на утримання Перестраховика страхову
суму (частка відповідальності Перестраховика) за наступними видами страхування:
- страхування фінансових ризиків – 50 тис. грн.;
- страхування наземного транспорту (крім залізничного)– 165 тис. грн.;
- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту) – 114 тис.грн.,
- вантажів та багажу (вантажобагажу)) - 0 тис. грн.;
- страхування від нещасних випадків - 0 тис. грн.;
- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) - 0 тис. грн.;
- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,

11

відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальності перевізника) 0тис. грн.;
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 117 тис. грн.;
- страхування відповідальності суб`єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів - 2 тис. грн.;
- 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 - 0 тис. грн.;
- авіаційне страхування цивільної авіації - 47 тис. грн.;
- 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) - 0 тис. грн.;
- особисте страхування від нещасних випадків на транспорті - 0 тис. грн.;
- страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника) – 1 тис.грн.
5.2. Облік забезпечення в страховій діяльності
Аналітичний облік резервів із страхування здійснюється за договорами страхування, в
яких страховик несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.
Формування страхових резервів здійснюється згідно вимогам Державного
регулятора.
Страхові зобов’язання приймаються рівними обсягами страхових резервів, які
формуються у порядку, передбаченому в ЗУ “Про страхування».
В 2015 році Товариство формувало страхові резерви згідно вимогам ЗУ «Про
страхування» та вимогам державного регулятора страхової діяльності Національної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України, які викладені в Розпорядженні № 3104 від
17.12.2004 р. «Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами
страхування, іншими, ніж страхування життя», кошти страхових резервів розміщуються
згідно «Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості
та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж
страхування життя», затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 року № 741(в редакції Національної
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 24 квітня
2014 року N 1259).
З метою забезпечення страхових зобов'язань за договорами із страхування
Товариство формує і веде облік таких резервів:
1. резерв незароблених премій;
2. резерв збитків заявлених, але не врегульованих.
3. резерв збитків які виникли, але не заявлені
Резерв незароблених премій, (надалі – РНП), формується Товариством залежно від
надходжень сум страхових платежів, які становлять 100% загальної суми надходжень
страхових платежів, з відповідних видів страхування на кожну звітну дату.
Формування резервів здійснюється на підставі даних Операційного блока «Акцент»
Розрахунок резервів - резерву заявлених, але не врегульованих збитків , здійснюється
окремо за кожним діючим на будь-яку дату договором.
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Більш детальна інформація наводиться в наступні Таблиці 2:
Таблиця 2
Тис. грн.
Види
забезпечень

Залишок
на
початок
року

Збільшення за звітний
рік

Використа
но
у
звітному
році

Сторновано
невикористану
суму у звітному
році

Сума очікуваного
відшкодування
витрат
іншою
стороною,
що
врахована
при
оцінці
забезпечення

Залишок
на
кінець
звітного
періоду

Нарахов
ано
(створен
о)

Додатко
ві
відрахув
ання

1

2

3

Страхові резерви
Частка
перестраховиків
у
страхових
резервах

4

5

6

7

8

7983
37

2688
-18

-

-

-

-

10671
19

5.3. Визначення справедливої вартості зобов’язання згідно МСФЗ
та здійснення процедури перевірки адекватності
страхових зобов’язань
При формуванні розміру страхових резервів Товариство керується вимогами
державного регулятора та вимогам МСФЗ, в частині, яка не протирічить вимогам
державного регулятора. Страховий резерв « резерв незароблених премій» (РНП) формується
за методом 1/365.
Відповідно до норм МСФЗ 4 ( п.15) страховик зобов‘язаний на кожну звітну дату
оцінювати, чи будуть зобов‘язання, що визнаються (наприклад сформовані резерви)
адекватними, використовуючи поточні оцінки майбутніх фінансових потоків за діючими
договорами страхування (наприклад виплати, адміністративні витрати, витрати на
врегулювання, доходи від регресів і т.ін.).
Протягом звітного 2015 року Товариство оцінило адекватність сформованих ним
страхових резервів, використовуючи для цього поточні оцінки майбутніх грошових потоків
за страховими контрактами, діючими на звітну дату, включаючи витрати на врегулювання
страхових випадків.
Тестом на достатність сформованих резервів (Liability Adequacy Test/LAT), що був
застосований Актуарієм, розуміється співставлення резервів незароблених премій, прогнозу
майбутніх виплат та собівартості витрат, що пов‘язані із супроводженням діючих на
31.12.2015 договорів.
Загальний звідний чисельний результат тесту за портфелем Товариства має наступні
показники.
Резерв
незароблених
премій, тис. грн

Прогнозовані
витрати на
комісію, тис. грн

Собівартість,
тис. грн

Прогноз виплат,
тис. грн

LAT,
тис. грн

8590

0,0

608,0

5587,0

2397
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Результат тесту адекватності сформованих резервів засвідчує, що сформовані резерви
незароблених премій цілком достатні для покриття збитків за договорами, що діють на
31.12.2015 року.
5.5. Процедура управління ризиками
Товариство, як страхова компанія виділяє два видами ризиків: ті, які надходять вiд
страхувальникiв, i ті, що обумовленi її дiяльнiстю. Ризик страхувальника - невизначена
можливiсть появи збиткiв (втрат, пошкоджень та знищення), вимiряного в грошовому виразi.
Ризик страховика - невизначена можливiсть недостатностi коштiв страхової компанiї для
виконання своїх фiнансових зобов'язань. Використовуются для аналізу такi фактори ризику:
- страховий ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик лiквiдностi; операцiйний
ризик; груповий ризик; системний ризик.
- Iнвестицiйнi ризики (ризики, пов'язанi iз активами) - це рiзнi ризики, якi прямо чи
опосередковано пов'язанi зi спроможнiстю управляти активами.
Джерелом покриття iнвестицiйних ризикiв є власнi вiльнi кошти та резерви,
передбаченi його органiзацiйно-правовою формою.
До не фiнансових ризикiв вiдносить ризик репутацiї страховика, юридичний ризик
порушення або недотримання вимог нормативно-правових актiв, законодавства, угод,
стратегiчний ризик неправильних управлiнських рiшень, операцiйно-технiчний ризик.
Процес управлiння такими ризиками зводиться до їх мiнiмiзацiї.
5.5.1. Управління фінансовими ризиками
Фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, ринковий
ризик, ризик втрати майна та iн.) оптимiзуються. До фiнансового ризику вiдносить технiчний
ризик страховика, який визначається як ймовiрнiсть того, що розмiр виплат буде бiльшим за
суму зiбраних страхових премiй, яких буде недостатньо для покриття витрат страхової
органiзацiї
У Товариства відсутній кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик,
оскільки всі укладені договори страхування за результатами тестування визнані страховими
контрактами, в зв’язку з відсутністю вбудованих похідних інструментів, відсутні непогашені
кредитні залишки, та відсутня залежність від процентних ставок, які великою мірою
залежать від загальних та специфічних ринкових змін.
.
5.5.2. Управління страховими ризиками
Здійснюється управління страховим ризиком. Всi договори, за якими страхова сума
за окремим предметом договору страхування перевищувала 10 вiдсоткiв суми сплаченого
Статутного капiталу i сформованих вiльних резервiв та страхових резервiв, були
перестрахованi. Операцiї з перестрахування з перестраховиками-резидентами здiйснювались
з урахуванням їх платоспроможностi та згiдно з Законом України "Про страхування", а
значне перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим
нормативним дає змогу прогнозувати повне виконання зобов'язань за цими операцiями.
Ключовими характеристиками системи врегулювання страхових ризикiв (страхових
випадкiв) є: безперервнiсть, оперативнiсть i об'єктивнiсть (документальнiсть).
Управління страховим ризиком здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових
політик, принципів ціноутворення, створення резервів та перестрахування. Особлива увага
приділяється забезпеченню того, щоб сегмент клієнтів, який купує страховий продукт,
відповідав основним припущенням щодо клієнтів, сформованим під час розробки цього
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продукту та визначення його ціни.
Концентрація страхового ризику відсутня.

6. Основна інформація щодо відображення доходів та витрат в Звіті про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід) Товариства за рік 2015 :
Доходи та витрати Товариства, пов’язані зі страховою діяльністю, визнаються та
нараховуються згідно з МСФЗ 4 “Страхові контракти».
У відповідності до вимог підготовки фінансової та податкової звітності застосовувати
принцип нарахування та відповідності доходів та витрат: витрати звітного періоду
визначаються одночасно з доходами, для одержання яких вони понесені.
Операційний дохід страховика (дохід від страхової діяльності) складається з : суми
зароблених страхових платежів (внесків, премій), нарахованих страховиком за договорами
страхування, співстрахування і перестрахування ризиків на території України або за її
межами протягом звітного (податкового) періоду, за винятком суми страхових платежів,
нарахованих страховиком за договорами перестрахування, та сума зменшення розміру
страхових резервів незароблених премій порівняно зі сформованими на кінець попереднього
звітного (податкового) періоду з урахуванням зміни частки перестраховиків у страхових
резервах, сформованих відповідно до законодавства.
До складу доходу від страхової діяльності включаються:
страхові премії нараховані, в частині сум страхових платежів, що відповідають
страховим ризикам, на звітну дату;
комісійну винагороду за договорами, переданими в перестрахування;
- частки страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;
результат зміни резервів із страхування .
Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами
страхування залежить від визначених договором страхування умов набрання чинності та
сплати страхувальником страхових платежів. Якщо договір страхування набирає чинності із
зазначеної в ньому дати, нарахування страхових платежів здійснюється в тому періоді, до
якого належить, зазначена в договорі страхування дата.
У разі дострокового припинення договору страхування за заявою страхувальника,
страховик повертає йому страхову суму, яка розраховується актуарно на дату розірвання
такого договору.
Згідно Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) розподіл доходу за
кожною групою доходів представлений наступним чином:
Тис. грн.
Стаття
Чистий дохід від реалізації продукції
Валовий прибуток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Інші операційні витрати
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Інші витрати
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
Витрати (дохід) з податоку на прибуток
Чистий фінансовий результат (прибуток)

За звітний
період (2015р)

За звітний період
попереднього року
(2014р)

18531
997
12202
1443
5883
172
9616
18038
-7052
417
-7469

16675
1009
11167
2291
4226
292
1379
736
1267
1264
3

До витрат собівартості страхових послуг відносяться страхові виплати, витрати
пов'язані з врегулюванням страхових подій, інші витрати собівартості (матеріальні, на
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оплату праці працівників, соціальні відрахування та інші) згідно встановленої структури
витрат.
Для обліку інших доходів та фінансових і надзвичайних доходів застосовуються
рахунки класу 7. Склад доходів, що відносяться до відповідних груп, та положення,
встановлені МСБО 18.
Облік витрат ведеться на рахунках класу 9 "Витрати діяльності".
Бартерних контрактів протягом 2015 року не було.
У звітному періоді Товариства не мало доходів, які визначаються за ступенем
завершеності робіт, послуг.
Доходів та витрат за надзвичайними подіями не було.
Витрати, які не включені до статей витрат Звіту про фінансові результати (Звіту про
сукупний дохід), а відображені безпосередньо у складі власного капіталу, відсутні.
Для відображення прибутків та збитків Товариство використало форму «Звіт про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», затверджену Наказом МФУ № 73 від від
07.02.2013 року(в редакції від 08.02.2014 року №48).

7. Відображення відстрочених податкових активів і відстрочених податкових
зобов’язань
Податковий облік діяльності Товариства здійснювати відповідно до чинного
законодавства України. Відображення у фінансовій звітності відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов'язань здійснювалось відповідно до вимог МСБО 12
«Податок на прибуток».

7.1.

Результат перевірки необхідності формування Товариством відстрочених
податкових активів (ВПА), відстрочених податкових зобов’язань (ВПЗ) станом
на 31.12.2015 р.

Згідно вимогам МСБО 12 «Податок на прибуток» Товариством здійснено перевірку із
застосуванням методу зобов’язань
наявності тимчасових різниць, як різниць між
податковою базою активів та зобов’язань та їх балансовою вартістю.
За результатами проведеного аналізу активу «Поточних фінансових інвестицій» різниця
між податковою базою активу та його балансовою вартістю відсутня .
Діяльності, що припинена, протягом звітного періоду не було.
8. Використання прибутку
Шляхи використання прибутку визначаються Статутом Товариства та Загальними
зборами Акціонерів Товариства.
9. Пов’язані особи Товариства
На виконання вимог МСБО 24 Товариство розкриває наступну інформацію.
Перелік пов’язаних сторін визначається Товариством, враховуючи сутність відносин, а не
лише юридичну форму.
Пов’язані сторони – юридичні особи:
1) ТОВ «ДД» - Товариству володіє корпоративними правами, що пропорційні 99,8 %
Статутного капіталу.
2) Акціонери Товариства, юридичні особи:
ТОВ «Дія» - володіє 25,00% акцій Товариства;
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ТОВ «Ресурс - Система» - володіє 58,49% акцій Товариства;
Компанія «Фризентош Трейдинг Лтд»
- володіє 16,51 % акцій Товариства;
Дебіторська та кредиторська заборгованість за операціями пов’язаних сторін станом на
31.12.2015 року відсутня.
Операції з пов’язаними сторонами здійснювались з ТОВ «ДД « на загальну суму 9
тис.грн.
Поточні виплати управлінському персоналу за 2015 рік, які включені в
«Адміністративні витрати» «Звіту про фінансові результати», складають 113 тис. грн.

10. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФЗ 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.
- не грошові операції інвестиційної та фінансової діяльності не проводились;
- наявності значного сальдо грошових коштів, які є в наявності і які недоступні для
використання Товариством, не має.
Для відображення руху грошових коштів Товариство використало форму «Звіт про рух
грошових коштів (за прямим методом)» , затверджену Наказом МФУ № 73 від від 07.02.2013
року(в редакції від 08.02.2014 року №48).
11. Управління капіталом
Політика Товариства передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою
забезпечення належної довіри з боку інвесторів, власників полісів та інших учасників
ринку, а також для забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності у майбутньому.
Здійснюючи управління капіталом, Товариство має на меті:
• виконання вимог щодо капіталу, які встановлює регулятор ринку страхування, на якому
Товариство здійснює свою діяльність;
• збереження здатності Товариства продовжувати безперервну діяльність, що передбачає
спроможність і надалі забезпечувати доходи для акціонерів та вигоди для інших
зацікавлених осіб;
• забезпечення адекватного доходу для акціонерів, визначаючи ціни страхування
пропорційно рівню ризику.
Товариство повинне виконувати вимоги щодо платоспроможності страхових
компаній, які є чинними в Україні. Товариство проводить необхідне тестування з метою
забезпечення постійного та повного виконання цих вимог, серед яких є вимога щодо
утримання надлишку фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів) порівняно з
розрахованим нормативним запасом платоспроможності.
Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) дорівнює різниці між сукупними
активами за вирахуванням нематеріальних активів та загальною сумою зобов’язань,
включаючи страхові резерви.
Протягом звітного періоду Товариство не змінювало свій підхід до управління
капіталом.
У примітках до фінансової звітності за 2015рік у відповідності до «Звіту про власний
капітал» Товариством розкривається наступну інформацію:
Станом на 31.12.2015 року розмір резервного капіталу становить 243 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року розмір непокритого збитку склав 5294 тис. грн.
Додатковий вкладений капітал відсутній.
Для відображення власного капіталу Товариство використало форму «Звіт про власний
капітал» , затверджену Наказом МФУ № 73 від від 07.02.2013 року(в редакції від 08.02.2014
року №48).
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Передплата за акції в звітному періоді не здійснювалась та Товариство не передбачає
здійснювати операції з передплати акцій.
Акції у складі Статутного капіталу: зареєстрований Статутний капітал Товариства
станом на 31.12.2015 року сплачений грошовими коштами та складає 30 006 168 (тридцять
мільйонів шість тисяч сто шістдесят вісім) гривень, кількість випущених простих іменних
акцій складає 2620200 штук, номінальна вартість акції складає 114,44 гривень за одну просту
акцію. Неоплачена частина Статутного капіталу відсутня.
Зміни протягом звітного періоду в кількості акцій не відбувалась.
Дивіденди протягом 2015 року не нараховувались та не сплачувались.
До складу зобов’язань протягом 2015 року сума дивідендів не включалась.
Склад акціонерів Товариства згідно Зведеного облікового реєстру власників цінних
паперів станом на 31 грудня 2015 року:
ТОВ «Дія» - володіє 25,00% акцій Товариства;
ТОВ «Ресурс - Система» - володіє 58,49% акцій Товариства;
Компанія «Фризентош Трейдинг Лтд»
- володіє 16,51 % акцій Товариства
12. Розрахунок прибутку на акцію
У зв’язку з тим, що акції Товариства не продаються та не купуються на відкритому
(організованому) фондовому ринку та Товариство не подає та не знаходиться в процесі
подання своїх фінансових звітів до НКЦПФР з метою випуску таких акцій, вимоги МСБО 33
«Прибуток на акцію» до Товариства не застосовуються.
13 . Виплати працівникам
На вимогу МСБО 19 у примітках до фінансової звітності надаємо наступну
інформацію.
Протягом 2015 року працівникам Товариства виплачувалась заробітна плата згідно
штатного розпису. На початок 2015 року поточні зобов’язання за розрахунками з оплати 47
тис.грн., на 31.12.2015 року поточні зобов’язання за розрахунками з оплати 50 тис.грн.
Нарахована за 2015 рік заробітна плата складає 1315 тис. грн. Простроченої заборгованості
станом на 31.12.2015 року немає.
14. На вимогу МСФЗ 5: «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена
діяльність» повідомляємо, що необоротних активів, утримуваних для продажу, та
припиненої діяльності та пов’язаних з ними зобов’язань, а також результатів їх продажу
(вибуття) у Товаристві немає.
15. На вимогу МСБО 36 "Зменшення корисності активів" повідомляємо: Протягом 2015
року зменшення корисності та відновленості корисності активів, що відображені в «Звіті про
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» чи у складі власного капіталу, не
відбувалось.
16. На вимогу МСФЗ 8 «Операційні сегменти» повідомляємо: Згідно «Положення про
організацію бухгалтерського обліку та облікову політику» Товариством не встановлені
окремі господарські чи географічні сегменти, протягом 2015 року Товариство здійснювало
діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже , додаток до річної фінансової
звітності «Інформація за сегментами» не готувався.
17. На вимогу МСБО 40 "Інвестиційна нерухомість" повідомляємо:
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В звітному періоді операцій з інвестиційною нерухомістю Товариством не здійснювалось.
18. На вимогу МСБО 33 «Прибуток на акцію» повідомляємо:
Протягом звітного періоду операцій за договорами про платіж на основі акцій,
Товариством не здійснювалось.
19. На вимогу МСБО 8 : «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках та помилки»
повідомляємо:
Зміни в облікових політиках та виправлення помилок в звітному періоді не здійснювалось.
20. На вимогу МСБО 17 «Фінансова оренда», у Примітках до фінансової звітності
розкривається така інформація:
Товариство протягом звітного періоду не укладало договори фінансової оренди.
Товариство протягом звітного періоду не укладало договори операційної оренди.
Підприємство у звітному періоді майно у фінансову та операційну оренду не надавало.
21. На вимогу МСБО 10 «Події після дати балансу»
Суттєвих події після дати Балансу не відбувалось.
Голова Правління Товариства

Петренко О.П.

Головний бухгалтер

Кравченко Л.М.
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