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Примітки до фінансової звітності 

 
1. Загальна інформація про Товариство 

 

Повна назва 
Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія  АЗІНКО»  
(надалі – Товариство) 

Скорочена назва ПрАТ «СК «АЗІНКО» 

Дата державної реєстрації 
(перереєстрації, 
перейменування) 

було створено згідно із законодавством України 09.12.1996 
року. Було перейменоване у Приватне акціонерне товариство 
«Страхова компанія АЗІНКО» відповідно до Протоколу №28 

Загальних зборів акціонерів від 16.06.2014 р. Статут ПрАТ «СК 
«АЗІНКО» у новій редакції затверджено Загальними зборами 
акціонерів  та зареєстровано Реєстраційною  службою 
Маріупольського міського управління юстиції Донецької 
області 27.06.2014 р. за №12741050023000564. 

Юридична та фактична адреса. 
04071, м. Київ, провулок Хорива, буд. 4, кв. 2 

Фактична адреса співпадає з юридичною 

Організаційно-правова форма. Приватне акціонерне товариство 

Країна реєстрації Україна 

Офіційна сторінка в Інтернеті, 
на якій доступна інформація про 
Товариство 

http://aic.com.ua/ 

Адреса електронної пошти aic@aic.com.ua 

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» є правонаступником всіх прав та 
обов’язків Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія Азов». Приватне акціонерне 
товариство «Страхова компанія Азов» було створено згідно із законодавством України 09.12.1996 року. 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія Азов» було перейменоване у Приватне 
акціонерне товариство «Страхова компанія АЗІНКО» відповідно до Протоколу №28 Загальних зборів 

акціонерів від 16.06.2014 р. Статут ПрАТ «СК «АЗІНКО» у новій редакції затверджено Загальними 
зборами акціонерів та зареєстровано Реєстраційною службою Маріупольського міського управління 
юстиції Донецької області 27.06.2014 р. за № 12741050023000564. 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ПрАТ «СК «АЗІНКО» видане серії СТ № 101 від 
23.09.2014 р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 

послуг.  

Організаційно-правова форма товариства – акціонерне товариство.  

Тип акціонерного товариства – приватне. Отже, від 23.09.2014 р.: 

- повне найменування товариства ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА 
КОМПАНІЯ АЗІНКО».; 

- скорочене найменування товариства ПрАТ «СК «АЗІНКО». 

Розмір зареєстрованого і сплаченого статутного капіталу становить 12 000 000 грн. Державна частка 
у статутному капіталі Товариства відсутня.   

Згідно із Статутом учасниками Товариства є:  

 

Учасники Товариства 
Реєстраційний 

номер/ідентифікаційний номер 
На 31.12.2020 р. 

(дані наведені у відсотках) 

1 2 3 

ТОВ «Оазіс Шіппінг 
Інтернешенал» 

(Код ЄДРПОУ 30575383) 
 

22,734 

ТОВ «АЗОВЛЛОЙД» (Код ЄДРПОУ 21949346) 59,444 

ТОВ «УКЛЛОЙД» (Код ЄДРПОУ 31030564) 5,05 
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1 2 3 

ТОВ «Судоплавна компанія 
«Кометас» 

(Код ЄДРПОУ 13482986) 4,041 

Никитюк Олександр Леонтійович (ІН 2187410217) 7,88975 

Никитюк Євген Олександрович (ІН 3028905618) 0,84125 

Всього: 100,00 

 

Товариство не має асоційованих підприємств філій та інших відокремлених структурних 

підрозділів.  

Акції Товариства не мають обігу на біржі. 

Станом на 31 грудня 2019 року і на 31 грудня 2020 р. кількість працівників становить відповідно 27 

і 25 осіб.  

Товариство є платником податку на прибуток на загальних підставах з особливостями 

оподаткування страховика. Податковий облік здійснюється у відповідності з чинним законодавством 

України, згідно вимог Податкового кодексу України.  

Товариством застосована автоматизована форма ведення бухгалтерського обліку, бухгалтерію 

очолює Головний бухгалтер.  

Основною метою діяльності Товариства є здійснення господарської діяльності, спрямованої на 

одержання прибутку для наступного його розподілу між Акціонерами Товариства. Предметом діяльності 

Товариства є здійснення страхування, перестрахування і співстрахування за всіма його видами, а також 

фінансова діяльність, яка пов’язана з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх управлінням. 

Для цього Товариство укладає договори обов’язкового та добровільного страхування з українськими та 

іноземними юридичними особами, громадянами України, приймає від них платежі (внески) як в 

національній, так і в іноземній валюті та виплачує страхові відшкодування. 

 

2. Характеристика основних напрямків діяльності, сфер бізнесі Товариства. 

 

Основним видами діяльності Товариства є інші види страхування, крім страхування життя. 

Станом на 31.12.2020 року Товариство має 18 ліцензій на здійснення страхової діяльності, які 

видані Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, з 

безстроковим терміном дії, а саме:  

 

№ ліцензії 
Форма 

страхування 
Види страхування 

Термін дії 
ліцензії 

1 2 3 4 

АЕ №522594 Добровільне Страхування від нещасних випадків 
з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ №522591 Добровільне 
Медичне страхування (безперервне страхування 
здоров’я) 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ №522587 Добровільне 
Страхування наземного транспорту (крім 
залізничного) 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522581 Добровільне 
Страхування водного транспорту (морського 
внутрішнього та інших видів водного 
транспорту) 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522580 Добровільне Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 
з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522579 Добровільне 
Страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 

з 15.08.2014 р 

безстроковий 
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1 2 3 4 

АЕ № 522584 Добровільне 

Страхування майна (іншого, ніж передбачено 
пунктами 7-12 статті 6 Закону України «Про 
страхування»); (крім залізничного, наземного, 
повітряного, водного транспорту (морського, 
внутрішнього та інших видів водного 
транспорту), вантажів та багажу 
(вантажобагажу)) 

з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522582 Добровільне 
Страхування цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника) 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522585 Добровільне 
Страхування відповідності власників водного 
транспорту (включаючи відповідність 
перевізника) 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522586 Добровільне 
Страхування кредитів (у тому числі 
відповідальності позичальника за непогашення 
кредиту) 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522592 Добровільне Страхування фінансових ризиків 
з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522578 Добровільне Страхування медичних витрат 
з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522590 Обов’язкове 

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); 

з 15.08.2014 р 

безстроковий 

АЕ № 522589 Обов’язкове 
Особисте страхування від нещасних випадків на 
транспорті 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522588 Обов’язкове 

Особисте страхування відповідальності власників 

собак (за переліком порід, визначених Кабінетом 
Міністрів України) щодо шкоди, яка може бути 
заподіяна третім особам) 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522593 Добровільне 

Страхування відповідальності перед третіми 

особами (крім цивільної відповідальності 
власників наземного транспорту, 
відповідальності власників повітряного 
транспорту, відповідальності власників водного 
транспорту (включаючи відповідальність 
перевізника)). 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

АЕ № 522583 Обов’язкове 
Страхування предмета іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, випадкового 
пошкодження або псування. 

з 15.08.2014 р 
безстроковий 

- Обов’язкове 
Страхова діяльність у формі обов’язкового 
страхування цивільно-правової відповідальності 
приватного нотаріуса 

з 24.12.2015 р 
безстроковий 

 

Вищим органом управління є Загальні збори учасників Товариства.  

Органами управління та контролю Товариства є:  

 Загальні збори Акціонерів Товариства; 

 Наглядова Рада Товариства;  

 Правління Товариства:  

 Ревізор Товариства. 

 Голова Правління Товариства – Никитюк О.Л.  

 Головний бухгалтер – Тюлькіна Л.В. 
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3. Опис економічного середовища, в якому функціонує Товариство  

 
Незважаючи на певну стабілізацію економічне середовище України знаходитися під значним 

негативним впливом чинників, які стали наслідком внутрішньої політичної кризи, що була підсилена 
зовнішньою складовою (агресивна політика іншої країни по відношенню до України). За таких обставин 
інфляційні процеси мають значний негативний вплив на підприємницьку діяльність. 

Представлена фінансова звітність відображає точку зору керівництва на те, який вплив мають умови 
ведення бізнесу в Україні на діяльність і фінансове становище Товариства. Фактичний вплив майбутніх 
умов господарювання може відрізнятися від його оцінок керівництвом. 

Не змінюючи нашої думки щодо фінансової звітності, звертаємо Вашу увагу на те, що Компанія  
здійснює свою діяльність в умовах фінансово-економічної та політичної кризи, а також за умови 
тимчасової окупації Автономної республіки Крим та окремих районів Донецької та Луганської областей. 

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 
10.03.2020 р. № 211 на всій території України запроваджений режим надзвичайної ситуації з 12.03.2020 р. 
по 03.04.2020 р. та подовжено до 30.04.2021 р., у зв’язку із введенням карантину. Крім того, введення 
карантину віднесено до форс-мажорних обставин згідно з Законом України від 17.03.2020 р. № 530-ІХ 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення і 
поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким внесені зміни до ст. 14-1 Закону «Про торгово-
промислові палати в Україні». 

За попередніми оцінками, вжиття обмежувальних заходів в Україні на період встановлення 

карантину, може негативно вплинути на фінансово-економічний стан. 

 

4. Основи підготовки, затвердження і подання фінансової звітності. Принципи 

підготовки звітності 

 

Дана фінансова звітність підготовлена у відповідності з Міжнародними стандартами 

фінансової звітності.  

Валютою складання фінансової звітності є українська гривня, і всі суми округлені до тисяч.  

 

5. Загальні положення  

 

Фінансова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 

сформована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів діяльності та 

грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб широкого кола користувачів 

при прийнятті ними економічних рішень. Концептуальною основою даної фінансової звітності є 

бухгалтерські політики та принципи, що базуються на вимогах Міжнародних стандартів фінансової 

звітності (далі – МСФЗ), Міжнародних стандартах бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумаченнях 

(КТМФЗ, ПКТ), які видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в 

редакції чинній, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів України. 

МСФЗ приймаються Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (м. Лондон, 

Велика Британія), їх тлумачення Міністерством фінансів України не здійснюються. При формуванні 

фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних законодавчих та 

нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової 

звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. Товариство веде облікові записи у 

відповідності до вимог чинного законодавства України. Дана фінансова звітність складена на основі 

таких облікових записів з коригуваннями, необхідними для приведення її у відповідність МСФЗ у 

всіх суттєвих аспектах. Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких 

застережень відповідає вимогам чинних МСФЗ, дотримання яких забезпечує достовірне подання 

інформації в фінансовій звітності, а саме, доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

Фінансова звітність також відповідає вимогам нормативних актів Національної комісії, що здійснює 
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державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, які чинні на дату складання фінансової 

звітності. Дана фінансова звітність включає:  

  - Форма № 1 Баланс (Звіт про фінансовий стан); 

  - Форма № 2 Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід); 

  - Форма № 3 Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом); 

  - Форма № 4 Звіт про власний капітал; 

  - Примітки до фінансової звітності, відповідно до вимог МСФЗ. Ці примітки є невід’ємною 

частиною звітності і відповідають фінансовому стану та діяльності Товариства. 

 

6. Функціональна валюта й валюта , ступінь округлення  

 

Функціональною валютою цієї фінансової звітності є національна валюта України, гривня. 

Операції у валютах, які відрізняються від функціональної валюти Товариства, вважаються 

операціями в іноземних валютах. Усі дані фінансової звітності представлені в тисячах українських 

гривень. 

 

7. Звітний період фінансової звітності  

 

Звітність складена станом на 31 грудня 2020 року за звітний період - календарний рік: з 01 січня 

2020 р. до 31 грудня 2020р. Інформація, що розкривається в фінансовій звітності, є зіставною, а саме: 

фінансова інформація розкривається за звітний період і аналогічні періоди попереднього року.  

 

8. Безперервність діяльності Товариства  

 

Фінансова звітність Товариства підготовлена на основі допущення, що Товариство буде 

продовжувати свою діяльність необмежено довго в майбутньому. Це допущення передбачає реалізацію 

активів і виконання зобов'язань у ході звичайної діяльності. Управлінський персонал не має намірів 

ліквідувати Товариство чи припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2020 р. управлінському персоналу 

не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані з подіями чи умовами. 

9. Перехід на нові та переглянуті стандарти 

 

Застосування роз'яснень та змін до стандартів 
Наступне роз'яснення і зміни до діючих стандартів вступили в силу, починаючи з 1 січня 2020 року: 

Зміни до МСФЗ (IFRS) 3 «Об'єднання бізнесів» (випущені в жовтні 2018 року і застосовуються для 
річних звітних періодів, що починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати). Зміни уточнюють 
визначення бізнесу і спрощують оцінку того, чи є придбана сукупність видів діяльності та активів групою 
активів або бізнесом. 

Зміни до МСФЗ (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» і МСФЗ (IAS) 8 «Облікова політика, зміни в 
облікових оцінках та помилки» (Випущені в жовтні 2018 року і застосовуються для річних звітних 
періодів, починаються з 1 січня 2020 року або після цієї дати). Зміни уточнюють і приводять у 

відповідність визначення терміну «істотність», а також призводять рекомендації щодо поліпшення 
послідовності в його застосуванні при згадці в стандартах МСФЗ. 

З 01.06.20 року набрав чинності МСФЗ 16 «Поступки в оренді, пов’язані з COVID-19». Орендарям 
дозволено застосовувати практичні прийоми і не оцінювати, чи є орендні поступки, пов’язані з COVID-19, 
модифікацією. 

27 березня 2020 року Рада МСБО оприлюднила роз’яснення «МСФЗ 9 та COVID-19» щодо обліку  
очікуваних кредитних збитків із застосуванням МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з огляду на поточну 
невизначеність, що виникає внаслідок COVID-19. Потрібно розкривати у фінансової звітності інформацію 

про характер і ступень ризиків, пов’язаних з фінансовими інструментами. 
Зміни до існуючих стандартів, що не набрали чинності і не застосовуються Товариством достроково 
Ряд змін до стандартів вступає в силу для річних періодів, що починаються з 1 січня 2021 року або 

після цієї дати. Зокрема, Товариство не застосувало достроково наступні зміни до стандартів: 
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Поправки до МСФЗ 9, МСБО 3 та МСФЗ 7 «Реформа базової процентної ставки» - 1 етап. Рада з 

МСБО завершила програму реформи базової процентної ставки т опублікувала в серпні 2020 року 
підсумковий документ «Реформа базової процентної ставки – фаза 2», що включає зміни та доповнення до 
МСБО 9, МСБО 39, МСФО 7, МСФО 4, МСФО 16. Зміни стосуються модифікації фінансових активів, 
фінансових зобов’язань, орендних зобов’язань, специфічних вимог до обліку хеджування та вимог до 
розкриття інформації у звітності щодо модифікацій та обліку хеджування. Пропонується практичні 
спрощення щодо обліку модифікацій. Облік таких модифікацій має здійснюватися шляхом перегляду 
ефективної процентної ставки без припинення визначення чи коригування балансової вартості 

фінансового інструменту. 
 

10. Основні принципи Облікової політики 

 

10.1. Оцінки, судження та припущення  
 

Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва формування певних 
суджень, оцінок та припущень, які впливають на використання принципів облікової політики, а також 

суми активів та зобов'язань, доходів та витрат, які відображені в звітності. Керівництво використовує ряд 
оцінок і припущень щодо подання активів і зобов'язань та розкриття умовних активів і зобов'язань при 
підготовці даної фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ. Оцінки та пов'язані з ними припущення 
ґрунтуються на історичному досвіді та інших факторах, які вважаються обґрунтованими за даних 
обставин, результати яких формують основу для суджень щодо балансової вартості активів та зобов'язань, 
яка не є очевидною з інших джерел. Допущення і зроблені на їх основі попередні оцінки постійно 
аналізуються на предмет необхідності їх зміни. Зміни в оцінках визнаються в тому звітному періоді, коли 

ці оцінки були переглянуті, і у всіх наступних періодах, викликаних зазначеними змінами. Товариство 
здійснює оцінку та відображення активів і зобов’язань таким чином, щоб не переносити наявні фінансові 
ризики, які потенційно загрожують фінансовому стану, на наступні звітні періоди. Активи і зобов’язання 
Товариства первісно оцінюються під час їх придбання чи виникнення та в подальшому оцінюються на 
дату балансу за кожен звітний період відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
Інформація про суттєві сфери невизначеності оцінок і ключові судження при використанні облікової 
політики представлені далі. 

 

10.2.  Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних МСФЗ  

 

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, керівництво 

Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування облікової політики, щоб інформація 
була доречною для потреб користувачів для прийняття економічних рішень та достовірною, у тому 
значенні, що фінансова звітність:  

- подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки Товариства;  
- відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише юридичну форму;  
- є нейтральною, тобто вільною від упереджень;  
- є повною в усіх суттєвих аспектах.  

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність наведених далі 
джерел та враховує їх у низхідному порядку:  

- вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;  
- визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів та витрат у 

Концептуальній основі фінансової звітності.  
Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує положення інших органів, що 

розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну концептуальну основу для 
розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку та прийняті галузеві практики, тією мірою, 

якою вони не суперечать вищезазначеним джерелам. 
 

10.3.  Судження щодо справедливої вартості активів 

 

Розрахунок справедливої вартості активів, що активно обертаються на організованих фінансових 
ринках, розраховується на основі поточної ринкової вартості, що сформувалась за наслідками 
торгівельної сесії станом на час її закриття. В інших випадках оцінка справедливої вартості ґрунтується на 
судженнях щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації на момент її 
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оцінки, ризиків, властивих конкретним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням вимог 

МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості». 

Для оцінки статей, включених до фінансової звітності Товариства було використано валюту 
первинного економічного середовища, у якому працює Товариство (функціональна валюта - українська 
гривня).  

Основні курси обміну, що використовувалися для перерахунку сум в іноземній валюті, були 

такими: 

Валюта 31 грудня 2020 р., грн. 31 грудня 2019 р., грн. 

1 євро (EUR) 34,7396 26,422 

1 долар США (USD) 28,2746 23,6862 

 
11.  Судження щодо змін справедливої вартості активів.  

 

Товариство вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до оцінки фінансових 

інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом невизначеності оцінок, тому що: 

(а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки базуються на 

припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, змін валютних курсів, показників 
кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час оцінки інструментів, а також специфічних 
особливостей операцій;  

та (б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також на доходи 
(витрати) може бути значним. 

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може мати значний 
вплив на передбачувану справедливу вартість. 

Справедлива вартість інвестиційної нерухомості визначена на кінець звітного періоду із залученням 
незалежного оцінювача ПП «Центр експертних послуг» (сертифікат № 424/18, дата видачі: 25 травня 2018 
року, виданий Фондом державного майна України). 

 
12.  Використання ставок дисконтування. 

 

В Товаристві протягом звітного року обліковувались активи та зобов’язання, які вимагають 
дисконтування. Керівництво здійснювало професійні судження щодо розміру довгострокової 

дебіторської/кредиторської заборгованості з використанням методу ефективної ставки відсотка. 
 

13. Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів  

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання фінансових 
інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за цим питанням 
ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й динаміці та інших факторах.  

 
14. Зменшення корисності активів  

 
Товариство проводить перевірку вартості своїх активів на предмет знецінення на кожну звітну дату, 

щоб визначити, чи існують індикатори, що свідчать про їхнє знецінення. 
У випадку виявлення таких ознак розраховується вартість, що відшкодовується відповідного активу 

з метою визначення розміру збитку від знецінення (якщо такий є). У тих випадках, коли неможливо 
оцінити вартість, яка відшкодовується, окремого активу, Товариство оцінює вартість одиниці, що 
відшкодовується, що генерує грошові потоки, до якої відноситься такий актив. При можливості 

застосування обґрунтованої та послідовної основи для розподілу, вартість активів Товариства 
розподіляється на конкретні одиниці або найменші групи одиниць, що генерують грошові потоки. 
Вартість, що відшкодовується визначається як найбільше з двох значень: справедлива вартість за 
винятком витрат на продаж або вартість активу у використанні. При визначенні вартості активу у 
використанні прогнозні грошові потоки приводяться до поточної вартості з використанням ставок 
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дисконтування до оподатковування, що відображають поточну ринкову вартість грошей і ризиків, що 

відносяться до активу. 
Якщо вартість будь-якого активу, що відшкодовується, (або одиниці, що генерує грошові потоки) 

виявляється нижче його балансової вартості, балансова вартість цього активу (або одиниці, що генерує 
грошові потоки) зменшується до розміру його вартості, що відшкодовується. Збитки від знецінення 
відразу ж визнаються у звіті сукупний дохід.  

На кожну звітну дату керівництво визначає наявність ознак того, що збиток від знецінення 
основних засобів, відображений в попередні періоди, більш не має місця або змінився убік його 

зменшення. У тих випадках, коли збиток від знецінення згодом сторнується, балансова вартість активу 
(генеруючої одиниці) збільшується до суми, отриманої в результаті нової оцінки його вартості, що 
відшкодовується, однак таким чином, щоб збільшена балансова вартість не перевищувала балансову 
вартість, що була б визначено, якби по цьому активі (генеруючій одиниці) не був врахований збиток від 
знецінення в попередні роки. Відновлення збитку від знецінення відразу ж відображають в звіті про 
сукупний дохід. 

Станом на 31.12.2020 р. збитки від знецінення не визнавались. 
 

15.  Методики оцінювання, які використані для складання оцінок за справедливою вартістю  

 

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань, 
тобто такі оцінки, які вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ 13 у звіті про фінансовий стан на кінець кожного 
звітного періоду. 

 

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю 

Методики оцінювання 

Метод оцінки 
(ринковий, 

дохідний, 
витратний) 

Вихідні дані 

1 2 3 4 

Грошові кошти та 
їх еквіваленти 

Первісна та подальша оцінка 

грошових коштів та їх 
еквівалентів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості 

Ринковий Офіційні курси НБУ 

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання) 

Первісна оцінка депозиту 

здійснюється за його 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. Подальша 
оцінка депозитів у національній 
валюті здійснюється за 
справедливою вартістю 

очікуваних грошових потоків 

Дохідний 
(дисконтування 
грошових потоків) 

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними договорами 

Боргові цінні 
папери 

Первісна оцінка боргових цінних 
паперів як фінансових активів 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка зазвичай дорівнює 

ціні операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 
оцінка боргових цінних паперів 
здійснюється за справедливою 
вартістю. 

Ринковий, 
дохідний  

Офіційні біржові курси 
організаторів торгів на 
дату оцінки, котирування 

аналогічних боргових 
цінних паперів, 
дисконтовані потоки 
грошових коштів 
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1 2 3 4 

Інструменти 

капіталу 

Первісна оцінка інструментів 

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

оцінки. 

Ринковий, 

витратний 

Офіційні біржові курси 

організаторів торгів на 
дату оцінки, за 
відсутності визначеного 
біржового курсу на дату 
оцінки, 
використовується 
остання балансова 

вартість, ціни закриття 
біржового торгового дня 

Інвестиційна 
нерухомість 

Первісна оцінка інвестиційної 
нерухомості здійснюється за 
собівартістю. Подальша оцінка 

інвестиційної нерухомості 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. 

Ринковий, 
дохідний, 
витратний 

Ціни на ринку 
нерухомості, дані оцінки 
професійних оцінювачів 

Дебіторська 

заборгованість 

Первісна та подальша оцінка 

дебіторської заборгованості 
здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює вартості 
погашення, тобто сумі очікуваних 
контрактних грошових потоків на 
дату оцінки. 

Дохідний Контрактні умови, 

ймовірність погашення, 
очікувані вхідні грошові 
потоки 

Поточні 
зобов’язання 

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань 
здійснюється за вартістю 
погашення 

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність погашення, 
очікувані вихідні 
грошові потоки 

 

16. Рівень ієрархії справедливої вартості, до якого належать оцінки справедливої вартості на 

31.12.20 тис.грн. 
 

Класи активів та 
зобов’язань, оцінених за 
справедливою вартістю 

1 рівень (ціни 
котирування (не 
скориговані) на 

активних ринках на 
ідентичні активи або 

зобов’язання) 

2 рівень (вхідні дані, 
(окрім цін котирування, 

віднесених до 1-го 
рівня), які можна 

спостерігати для активу 
чи зобов’язання прямо 
або опосередковано) 

3 рівень (вхідні дані для 
активу чи зобов’язання, 

яких немає у відкритому 
доступі) 

Інвестиційна 
нерухомість 

- - 
2 005 

 

Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

- - 47 909 

Дебіторська 
заборгованість за 

продукцію, товари, 
роботи, послуги 

- - 5 878 

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

- - 228 

Кредиторська 
заборгованість за 
страховою діяльністю 

- - 8 587 

 
Товариство здійснює безперервні оцінки справедливої вартості активів та зобов’язань із 

використанням закритих вхідних даних 3 рівня, які протягом поточного року не призвели до зміни 
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розміру прибутку або збитку, за винятком інвестиційної нерухомості. Збиток від визнання справедливої 

вартості інвестиційної нерухомості у 2020 році становить 4 тис. грн. 
 

17.  Інші розкриття, що вимагаються МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості» 

 

Справедлива вартість фінансових інструментів в порівнянні з їх балансовою вартістю 

Найменування показників 
Балансова вартість Справедлива вартість 

2019 рік 2020 рік 2019 рік 2020 рік 

Інвестиційна нерухомість 2 009 2 005 2 009 2 005 

Грошові кошти та їх еквіваленти 4 3340 47 909 4 3340 47 909 

Дебіторська заборгованість за 
продукцію, товари, роботи, 
послуги 

3 537 5 878 3 537 5 878 

Інша поточна дебіторська 
заборгованість 

167 228 167 228 

Кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 

6 672 8 587 6 672 8 587 

 

Керівництво Товариства вважає, що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 
достатніми, і не вважає, що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва інформація щодо 
застосування справедливої вартості, яка може бути корисною для користувачів фінансової звітності. 

18.  Інформація про зміни в облікових політиках  

 

Товариство обирає та застосовує свої облікові політики послідовно для подібних операції, інших 

події або умов, якщо МСФЗ конкретно не вимагає або не дозволяє визначення категорії статей, для яких 

інші політики можуть бути доречними. Товариство не застосовувало зміни в облікових політиках в 2020 

році порівняно із обліковими політиками, які Товариство використовувало для складання фінансової 

звітності за період, що закінчився 31 грудня 2020 року. 

 

19.  Про облікову політику Товариства 

 

Основні принципи облікової політики, викладені нижче, застосовувалися послідовно при складанні 

цієї фінансової звітності 

Облікова політика ПрАТ «СК «АЗІНКО» побудована відповідно до вимог Закону України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в частині застосування в бухгалтерському обліку 
Міжнародних стандартів фінансової звітності, а також з метою забезпечення на підприємстві єдиної 
методики відображення господарських операцій та складання достовірної фінансової звітності. 

Облікова політика визначена Наказом № 12/1-П від 01 вересня 2015 року «Про облікову політику 
підприємства» та розкриває основи, стандарти, правила та процедури обліку, які використовуються при 

ведені обліку згідно Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) та складанні фінансової 
звітності відповідно Міжнародних стандартів фінансової (МСФЗ).  

Облікова політика встановлює принципи визнання та оцінки об’єктів обліку, визначення та 
деталізації окремих статей фінансової звітності. Основними якісними характеристиками фінансової 
звітності є зрозумілість, доречність, істотність, надійність, правдиве відображення, переважання суті над 
формою, нейтральність, обачність, повнота, порівнянність, автономність підприємства. Використання 
основних якісних характеристик дозволяє забезпечити достовірне та об'єктивне складання фінансової 

звітності щодо фінансового стану, результатів діяльності та змін у фінансовому стані Товариства. 
Перед складанням річного фінансового звіту була проведена суцільна річна інвентаризація активів і 

зобов’язань Товариства, що обліковуються на балансі, відповідно до Наказу про інвентаризацію № 17-В 
від 27.10.2020 р. 
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20.  Критерії визнання елементів фінансової звітності  

 

Активами визнаються такі ресурси, які контролюються Товариством у результаті минулих подій, 
використання яких, як очікується приведе до збільшення економічних вимог.  

Класифікація активів (необоротні/оборотні) та зобов‘язань за строками погашення 

(довгострокові/поточні) здійснюється під час їх первинного визнання залежно від терміну існування, 
користування, володіння ними Товариством в порівнянні з їх операційним циклом. Тривалість 
операційного циклу складає один календарний рік. Актив визнається оборотним, якщо: - його 
передбачається реалізувати або він призначений для продажу чи використання в межах звичайного 
операційного циклу;  

- актив призначений для реалізації (торгівлі) або його передбачається реалізувати протягом 
дванадцяти місяців після закінчення звітного періоду;  

- актив являє собою грошові кошти, за виключенням випадків наявності обмежень на його обмін 
або використання для погашення зобов’язань протягом дванадцяти місяців після закінчення звітного 
періоду.  

Усі інші активи класифікуються як необоротні.  
Поточна дебіторська заборгованість за роботи, послуги визнається активом одночасно з визнанням 

доходу від робіт і послуг та оцінюється за справедливою вартістю компенсації на дату визнання.  
Зобов’язання - заборгованість Товариства, що виникла в результаті подій минулих періодів, 

врегулювання якої приведе до відтоку ресурсів, що містять економічну вигоду.  
Зобов’язання визнається короткостроковим (поточним), якщо воно відповідає одному із наступних 

критеріїв:  
- передбачається, що зобов’язання буде погашено в ході звичайного операційного циклу;  
- зобов'язання призначено, головним чином, для продажу;  
- зобов'язання підлягає погашенню протягом 12 місяців після дати балансу.  
Товариство не має безумовного права відкласти погашення зобов’язання принаймні протягом 12 

місяців після дати балансу. Зобов'язання, що не відповідають жодному із перерахованих критеріїв 

вважаються довгостроковими.  
Частина довгострокових зобов'язань, що підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців від 

останнього числа кожного календарного місяця, переводиться в поточні зобов'язання на ту ж дату.  
Капітал - доля, що залишається в активах Товариства після вирахування всіх її зобов'язань.  
Дохід - приріст економічних вигід протягом звітного періоду, у формі припливу (або збільшення) 

активів або зменшення зобов'язань, що приводить до збільшення капіталу, не пов'язаного з вкладами  
власників.  

Витрати - зменшення економічних вигід протягом звітного періоду, що відбувається у формі 
відтоку активів або збільшення зобов'язань, ведучих до зменшення капіталу, не пов'язаного з його 
розподілом між власниками (учасниками).  

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Визнанню у фінансовій звітності 
підлягають ті елементи, які:  

- відповідають визначенню одного з елементів;  
- відповідають критеріям визнання.  

Критерії визнання:  
- існує вірогідність здобуття або відтоку майбутніх економічних вигід, пов'язаних з об'єктом, що 

відповідає визначенню елементу;  
- об'єкт має вартість або оцінку, яка може бути надійно виміряна.  
Всі активи, які знаходяться у власності Товариства, є контрольованими і достовірно оціненими. 

Активи і зобов’язання оцінюються так, щоб створені під них резерви та вжиті заходи виключали 
можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на майбутні звітні періоди.  

 

21. Операції в іноземних валютах  

 

Грошові активи й зобов'язання, виражені в іноземній валюті станом на звітну дату, переводяться у 

функціональну валюту за валютним курсом, що діяв на звітну дату. Негрошові активи й зобов'язання, 
виражені в іноземній валюті і відображені по фактичним витратам, переводяться у функціональну валюту 
за валютним курсом, що діяв на дату здійснення операції. Курсові різниці, що виникають у результаті 
переводу в іноземну валюту, відображаються у складі прибутку або збитку.  
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22. Облік основних засобів  

 

Основні засоби – це матеріальні об’єкти, що їх:  
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг, для 

надання в оренду або для адміністративних цілей;  

б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду. 
Ідентифіковані об’єкти основних засобів об’єднуються у класи. Клас основних засобів – це група 

основних засобів, однакових за характером і способом використання в діяльності підприємства. В 
бухгалтерському обліку формуються наступні класи:  

- Земельні ділянки, 
- Будівлі, споруди та передавальні пристрої. 
- Машини та обладнання. 

- Транспортні засоби. 
- Інструменти, прилади, інвентар (меблі). 
- Інші основні засоби. 
Облік основних засобів вести відповідно до вимог МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби», який є 

міжнародним стандартом , що регулює порядок обліку основних засобів. Товариство скористалося 
правом, наданим параграфом 9 МСФЗ (IAS) 16, і встановило одиницею обліку основних засобів об'єкт 
основних засобів. Аналітичний облік основних засобів вести по об'єктах, в розрізі місць зберігання та 

матеріально - відповідальних осіб.  
Первісне визнання об'єктів основних засобів здійснюється за його собівартістю. Структура 

первісної вартості основних засобів визначається способом придбання об'єкта.  
Об’єкти нерухомості та транспортні засоби оцінюються за справедливою вартістю за вирахуванням 

накопиченої амортизації і збитків від знецінення, визнаних після дати переоцінки. Переоцінка 
здійснюється з достатньою частотою для забезпечення впевненості в тому, що справедлива вартість 
переоціненого активу не відрізняється істотно від його балансової вартості. 

Збільшення вартості від переоцінки відображається у складі іншого сукупного доходу і призводить 

до збільшення резерву переоцінки активів, що входить до складу власного капіталу, за винятком тієї його 
частині, яка відновлює зменшення вартості цього ж активу, в наслідок події попередньої переоцінки, яка 
була відображена раніше в звіті про прибутки і збитки. В цьому випадку збільшення вартості активу 
визнається в звіті про прибутки і збитки. Знецінення в наслідок переоцінки визнається в звіті про 
прибутки і збитки, за винятком тієї його частини, яка безпосередньо зменшує позитивну переоцінку по 
тому ж активу, раніше визнану у складі резерву переоцінки. 

Витрати на ремонт основних засобів капіталізуються у випадках, якщо в результаті збільшуються 

або суттєво вдосконалюються відповідні активи.  
Визначення основних засобів такими, а також допущення про термін корисного використання 

об'єктів основних засобів, проводить постійно діюча інвентаризаційна комісія на підприємстві згідно 
Наказу. 

Згідно МСФЗ (IAS) 16 термін корисної служби об'єкта основних засобів - це період, протягом якого 
очікується використання активу, що амортизується.  

Строк корисного використання об'єктів основних засобів для цілей бухгалтерського обліку 

визначається виходячи з таких допустимих строків корисного використання : 
а ) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 103, з них: 
 будівлі, нежитлові приміщення ( квартири) - 30 років; 
б) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 104 - від 2 до 5 років, з них: 
 - Машини та обладнання - 5-10 років; 
в) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 105 - від 5 до 10 років; 
г ) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 106 - від 4 років до 5 років; 
д ) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 109 - від 12 до 15 років. 

е) для об'єктів, що обліковуються на субрахунку 117 - в межах строку дії договору операційної 
оренди. Якщо політикою компанії передбачено щорічне продовження договору операційної оренди, то 
строк корисного використання встановлюється з урахуванням очікуваного максимального терміну 
договірних відносин (30 років). 

Строки корисного використання переглядаються з моменту введення об'єкта основних засобів в 
експлуатацію. 

Для нарахування амортизації основних засобів, застосовувати прямолінійний метод нарахування 

амортизації. Амортизацію нараховувати щомісяця. 
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Коли активи продають або ліквідують, різницю між чистими надходженнями та чистою балансовою 

сумою активів визнають як прибуток або збиток у складі операційного доходу відповідно. 
В звітному році збільшення вартості основних засобів відбувалося шляхом придбання нових 

основних засобів за рахунок власних коштів. 
У 2020 році вартість основних засобів було зменшено за рахунок продажу автомобіля Шевроле 

Лачетті (з урахуванням дооцінок ) на 2246 тис. грн., залишкова вартість проданого авто склала 89 тис.грн . 
Вибуття основних засобів у 2020 році пов’язане зі списанням внаслідок неможливості подальшої 

експлуатації комп’ютерного обладнання у кількості 6 одиниць на суму 21 тис. грн. 

 
Станом на 31 грудня 2020 року професійним суб’єктом оціночної діяльності ПП «Центр експертних 

послуг» (сертифікат №424/18, дата видачі: 25 травня 2018 року, виданий Фондом державного майна 
України) проведена переоцінка балансової вартості об’єктів нерухомості до рівня справедливої (ринкової) 
вартості.  

Середньоринкова вартість транспортного засобу для цілей оподаткування операцій з продажу або 
обміну об'єктів рухомого майна відповідно до пункту 173.1 статті 173 Податкового кодексу України з 
урахуванням вимог Порядку визначення середньоринкової вартості легкових автомобілів, мотоциклів, 

мопедів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 403 від 10 квітня 2013 року зі змінами 
становить: 215 280,04 грн. 

 
Балансова вартість основних засобів у розрізі груп за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 

року та 31 грудня 2020 року, представлена таким чином: 

Види основних засобів 
Залишкова вартість на 

31.12.2019 р., тис. грн. 31.12.2020 р., тис. грн. 

Будинки, споруди, передавальні пристрої  2884 2774 

Машини, обладнання  64 65 

Транспортні засоби 249 215 

Інструменти, прилади, інвентар (меблі)  5 3 

Інші основні засоби       0 0 

Інші необоротні матеріальні активи 239 334 

 Разом 3441 3391 

 
Рух основних засобів за 2020 рік представлений таким чином: 

Найменування ВСЬОГО 

Будинки, 

споруди, 

передавальні 

пристрої  

Машини

, 

обладна

ння       

Транспор

тні засоби 

Інструменти 

прилади, 

інвентар  

Інші 

основні 

засоби       

 

Інші 

необоро

тні 

матеріа

льні 

активи 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Залишкова 
вартість на 
01.01.20 

3441 2884 64 249 5 - 239 

Первісна 
вартість на 
01.01.20 

9484 5555 346 3026 136 14 407 

Сума зносу на 
01.01.20 

6043 2671 282 2777 131 14 168 

Надійшло за 
рік (придбання) 

51 - 17 - - - 34 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Дооцінка 
залишкової 
вартості в 
складі доходу в 
сумі раніше 
проведеної 
уцінки 

- - - - - - 

 
 
 
 
 
 
- 

Дооцінка 
первісної 
вартості  

1646 151  1495 - - - 

Дооцінка зносу 1364 7 - 1357 - - - 

Вибуло по 
залишковій 
вартості  

- - -  - - 
 
- 
 

Вибуло по 
первісній 
вартості 

2271  21 2246 4 - - 

Вибуло зносу 2182 - 21 2157 4 - - 

Нарахована 
амортизація 

322 128 25 87 2  80 

Залишкова 

вартість на 
31.12.20 

3391 2774 65 215 3 - 
 

334 

Первісна 
вартість на 
31.12.20 

8985 5444 353 2326 132 14 716 

Сума зносу на 
31.12.20 

5594 2670 288 2111 129 14 382 

 

23.  Нематеріальні активи 

 
Нематеріальний актив - це ідентифікований немонетарний актив, який не має фізичної форми. 
Нематеріальний актив підлягає визнанню, якщо: 
1. він відповідає визначенню нематеріальних активів; 
2. ймовірно, що майбутні економічні вигоди, пов'язані з активом будуть надходити в компанію;  

3. існує контроль; 
4. вартість активу може бути надійно оцінена. 
Одиницею обліку є окремий об'єкт нематеріальних активів. Нематеріальні активи обліковуються за 

вартістю придбання. Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються.  
Нематеріальні активи відображаються в обліку та звітності відповідно до МСБО 38 «Нематеріальні 

активи».  
Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів розраховується із застосуванням 

прямолінійного методу, виходячи зі строку корисного використання об'єкта. Строки корисного 
використання об'єкта визначаються, виходячи із юридичних прав Товариства на нематеріальний актив: 

• програмне забезпечення – 10 років; 
• ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими. Вони не амортизуються, але 

аналізуються в кожному звітному періоді на наявність підстав для оцінки таких активів як безстрокових 
та наявність ознак зменшення корисності. Зменшення корисності основних засобів та нематеріальних 
активів у 2020 році не визначалось. 

• веб-сайт - 10 років; 

• інші нематеріальні активи (Ліцензія на використання ПЗ "Експерт -ФМ", тариф «Безлімітний» - 1 
рік, Послуги електронних цифрових підписів – від 1 року до 2 років, Кваліфікована електронна довірча 
послуга за тарифним планом "Комерційний" -1 рік). 
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Збільшення нематеріальних активів на суму 547 тис. грн. пов’язане з подальшим створенням бази 

даних підприємства у сумі 544 тис. грн., та придбанням інших нематеріальних активів у сумі 3 тис. грн.:  
- Ліцензія на використання ПЗ "Експерт -ФМ" – 2 тис. грн.; 
- Кваліфікована електронна довірча послуга за тарифним планом "Комерційний" – 1 тис. грн; 
Вибуття нематеріальних активів у 2020 році - це результат списання морально застарілої бази даних 

підприємства на суму 246 тис. грн. та інших нематеріальних активів на суму 8 тис. грн. 
 

  На балансі Товариства обліковуються нематеріальні активи за історичною вартістю (тис. грн.) 

Назва 

Залишок на 

початок року 2020 

р. 
Надійшло 

за рік 

 

Вибуло 

за рік 
Нарахована 

амортизація 

Залишок на кінець      

року 2020 р. 

Первісна 

вартість  
знос 

Первісна 

вартість  
знос 

Нематеріальні 
активи, у 

тому числі:  1681 384 547 

 
 

 254 182 1974 313 

Ліцензії 252 - -    252 - 

Бази даних 1342 346 544 246 170 1640 269 

Веб-сайт 78 34 -  8  78 42 

Інші 9 4 3 8 4 4 2 

  

24.  Інвестиційна нерухомість  

Інвестиційної нерухомості відображається в обліку відповідно до вимог МСБО 40 «Інвестиційна 
нерухомість». Об’єкти інвестиційної нерухомості утримуються з метою отримання орендних платежів.  

Товариство обрало модель обліку інвестиційної нерухомості за справедливою вартістю. 
Справедлива вартість інвестиційної нерухомості може визначатися із залученням незалежного оцінювача 
або самостійно. Найкращим свідченням справедливої вартості є поточні ціни, що існують на активному 
ринку на подібну нерухомість у тій самій місцевості і в подібному стані за подібних умов угод про оренду 
або інших контрактів. Товариство намагається визначити будь-які різниці в характері, місцеперебуванні 
чи стані власності або в контрактних умовах угод про оренду чи інших контрактів стосовно нерухомості.  

Оцінка після визнання здійснюється за справедливою вартістю на дату оцінки. Прибуток або збиток 

від зміни в справедливій вартості інвестиційної нерухомості визнається в прибутку або збитку. 
Амортизація на такі активи не нараховується.  

До інвестиційної нерухомості віднесено об’єкт нерухомості: нежитлове приміщення, розташоване 
за адресою: м. Дніпро, вул. Титова, буд. 24, приміщення 21, площею 53,3 кв.м. 

 Станом на 31 грудня 2020 року професійним суб’єктом оціночної діяльності ПП «Центр 
експертних послуг» (сертифікат № 424/18, дата видачі: 25 травня 2018 року, виданий Фондом державного 
майна України) проведена переоцінка балансової вартості об’єктів нерухомості до рівня справедливої 
(ринкової) вартості.  

 

Назва 

Залишок на початок 

року 2020 р. 
Переоцінка 

(уцінка) до 

справедливої 

вартості 

Залишок на кінець 

року 2020 р. 

Первісна 

вартість  
знос 

Первісна 

вартість 
знос 

Нежитлове приміщення: м. 

Дніпро, вул. Титова, буд. 24, 
приміщення 21 2009 0 (-4) 2005 0 

 

 

25. Довгострокова дебіторська заборгованість 

 

До складу довгострокової дебіторської заборгованості входить заборгованість за Договором про 
відступлення права вимоги від 02.11.2010 року до АКБ „Трансбанк” у сумі 652 тис. грн. Первісний 
кредитор (ПрАТ «СК «АЗІНКО») передає, а Новий кредитор (гр. Федянін Олександр Вікторович) 
приймає на себе право вимоги боргу з АКБ «Трансбанк» (Боржник) суму, яка складається з сум грошових 
коштів на депозитних рахунках, суми відсотків та суми штрафних санкцій та судових витрат. Договором 
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від 03 квітня 2014 року збільшений строк позовної давності до 10 років по всім зобов`язанням (Керуючись 

статтею 259 Цивільного кодексу України). 
За договорами поступки права вимоги відступається "грошова" дебіторська заборгованість не 

призначена для перепродажу, а утримується для погашення. Довгострокова дебіторська заборгованість, 
яка первісно визнається за теперішньою вартістю суми до отримання, в подальшому обліковується як 
різниця між теперішньою вартістю при первісному визнанні та номінальною сумою амортизується 
і визнається відсотковим доходом. Сума амортизації підлягає списанню на рахунки обліку фінансових 
доходів і витрат, виходячи з суми заборгованості, періоду погашення та ефективної ставки відсотка 

протягом усього періоду погашення заборгованості. 
У 2020 році довгострокова дебіторська заборгованість була скоригована шляхом дисконтування 

за середньозваженою вартістю за даними статистичної звітності банків України на кінець року та 

становить 466 тис. грн. 
 

26. Запаси 

 

Облік запасів вести відповідно до вимог МСФЗ (IAS) 2 "Запаси", який є міжнародним стандартом, 

що регулює порядок обліку запасів . 
Встановити, що початковою оцінкою придбаних запасів є їх собівартість, яка включає витрати на 

придбання, інші витрати, безпосередньо пов'язані з запасами. 
Згідно вимог МСФЗ (IAS) 2 запаси відображаються в балансі за найменшою з двох величин: 

собівартістю або чистою реалізаційною вартістю. 
Запаси обліковують за чистою реалізаційною вартістю, якщо на дату балансу: 
а) їх вартість зменшилася; 

б) вони зіпсувалися, або стали непридатними до використання; 
в) втратили первісно очікувану економічну вигоду. 
Вибуття запасів здійснювати за собівартістю перших по надходженню (ФІФО).  
Балансова вартість реалізованих запасів визнається витратою того звітного періоду, в якому 

визнається дохід. 
До складу запасів у 2020 році, що оцінюються відповідно з МСБО 2 «Запаси» віднесені: паливно-

мастильні матеріали (газ, бензин А-95) та інші матеріали (страхові поліси, бланки договорів страхування). 
Одиницею запасів вважається кожне найменування цінностей. 

 
Балансова вартість запасів за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 

року, представлена таким чином: 

Назва Станом на 31.12.2019 р., тис. грн. Станом на 31.12.2020 р., тис. грн. 

Виробничі запаси 19 19 

 

27.  Грошові кошти та їх еквіваленти  

 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти в касі, гроші на рахунках у банках. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, 
яка дорівнює їх номінальній вартості. Іноземна валюта – це валюта інша, ніж функціональна валюта. 
Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу Національного банку 
на день складання фінансової звітності.  

Грошові кошти Товариство розміщує з урахуванням безпечності, прибутковості в банківських 
установах, кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною рейтинговою 
шкалою, не нижче ua АА-.  

 
Грошові кошти за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, 

представлені таким чином:  

Найменування 
Станом 

на 31.12.2019 р., тис. грн. 

Станом  

на 31.12.2020 р., тис. грн. 

В національній валюті   

 поточні рахунки 93 49 

 депозитні рахунки 43 247 47 860 
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Всього: 43 340 47 909 

в іноземній валюті   

 поточні рахунки - - 

 депозитні рахунки - - 

Всього: - - 

РАЗОМ: 43 340 47 909  

 

 Депозити станом на 31.12.20 по строкам розміщення представлені наступним чином: 

Найменування Станом на 31.12.20, тис. грн. 

Депозити до 3 місяців у нац. валюті 2 000 

Депозити до 3 місяців у іноземній валюті      - 

Депозити до 1 року у нац. валюті 45 860 

Депозити до 1 року у іноземній валюті      - 

Депозити, не обмежені для використання     - 

Всього 47 860 

 

Концепція депозитів: На 31 грудня 2020 р. депозити розміщені у 7 банках. Середня дохідність за 
депозитами у національній валюті у 2020 році складає 10,7 % річних. 

 
28.  Дебіторська заборгованість  

 

Дебіторська заборгованість визнається в разі виникнення юридичного права на отримання платежу 
згідно з договором. Попередня оплата визнається на дату платежу як аванс. Дебіторська заборгованість 

первісно оцінюється за справедливою вартістю. Товариство вважає несуттєвим результат дисконтування 
для короткострокової дебіторської заборгованості.  

Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності (фактори, які 
Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об'єктивні свідчення наявності збитків від 
зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, 
ліквідність, платоспроможність боржника: для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у 
стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні 
економічні умови у галузі або географічному регіоні), балансова вартість активу зменшується на суму 

таких збитків із застосуванням рахунку резервів. Визначення суми резерву на покриття - збитків від 
зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка є достатньою для 
покриття понесених збитків. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності 
зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання 
зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок 
коригування резервів. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за 
рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.  

 Дебіторська заборгованість групується за строками її непогашення і класифікується:  
- дебіторська заборгованість, яка виникає при здійсненні страхової діяльності; 
- інша дебіторська заборгованість.  
Дебіторською заборгованістю при здійсненні страхової діяльності є:  
- дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визнається на дату початку дії 

договорів страхування (перестрахування) та є заборгованістю страхувальників (перестрахувальників) по 
сплаті страхових премій/платежів відповідно до договору на звітну дату. Дебіторська заборгованість 

страхувальників (перестрахувальників) визначається по кожному договору страхування 
(перестрахування);  

- дебіторська заборгованість за страховими виплатами/відшкодуваннями, які компенсовані 
перестраховиками визнається в момент визнання кредиторської заборгованості Товариства за страховими 
виплатами/відшкодуваннями та оцінюється відповідно до умов договору перестрахування;  

- дебіторська заборгованість щодо комісійної винагороди, яка підлягає сплаті перестраховиками, 
визнається на дату початку дії договорів перестрахування та визначається на підставі договорів 
перестрахування ризиків;  

- дебіторська заборгованість третіх осіб за заподіяні збитки (суброгація) визнається на дату 
врегулювання сум, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою 
особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки, такої як відповідач. Відображення 
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врегульованих вимог в бухгалтерському обліку здійснюється по кожній страховій виплаті. 

Інша дебіторська заборгованість включає:  
- дебіторську заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг, якщо формою розрахунку є 

попередня оплата (аванс);  
- дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 
- дебіторську заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів;  
- іншу дебіторську заборгованість. 
 

Склад та суми дебіторської заборгованості, відображені у Балансі (тис.грн.): 

Найменування 
Станом 

на 31.12.2019 р. 
Станом 

на 31.12.2020 р. 

за страховими преміями 3537 5878 

за виданими авансами  7 12 

з розрахунками з бюджетом  - - 

за нарахованими відсотками 505 334 

інша  167 228 

Разом: 4216 6452 

 
 Поточна дебіторська заборгованість за страховими преміями становить 5 878 тис. грн. 

(термін непогашення – до 12 місяців). 

№з/п Найменування підприємства Сума, тис. грн. 

1 2 3 

1 
Розрахунки зі страхувальниками - нерезидентами за послуги 

страхування морського транспорту , в тому числі: 
5139 

1.1 Marine Risk Solutions Inc., Панама – 61 тис. дол. США 1729 

1.2 Marine Risk Solutions Inc., Панама – 8 тис. євро 277 

1.3 Messrs.52 NortShipManagement, Нідерланди – 13 тис. дол. США 370 

1.4 Marlin Shipping BV, Нідерланди-25 тис. дол. США 703 

1.5 PARK WAY INVESTORS S.A., Панама- 10 тис. євро 340 

1.6 Agalink Investment Corp, Панама – 21 тис. євро 737 

1.7 Polonia Trading S.A.,Панама-21 тис. євро 737 

1.8 Messrs.B&IShippingandProjects, ОАЕ – 7 тис. євро 236 

1.9 BULK COMMODITIES LTD, Болгарія – 0,1 тис. євро 4 

1.10 BULK COMMODITIES LTD, Болгарія – 0,2 тис. дол. США 6 

2 
Розрахунки зі страхувальниками - резидентами за послуги 

страхування, в тому числі: 
476 

2.1 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я). 
Страхувальники – фізичні особи 

38 

2.2 Страхування наземного транспорту (крім залізничного) 206 

2.3 Страхування від вогневих ризиків та стихійних явищ 1 
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1 2 3 

2.4 
Страхування майна [крім залізничного, наземного, повітряного, 
водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 

транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)] ; 

 
1 

2.5 
Страхування відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

66 

2.6 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту) 

158 

2.7 
Страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, 

випадкового пошкодження або псування; 
6 

3 
Розрахунки з перестраховиками - резидентами зі сплати 

перестрахувальних премій:  
263 

3.1. 
Страхування відповідальності власників водного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

132 

3.1.1 ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» 33 

3.1.2 ПрАТ «УПСК» 99 

3.2. 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших 
видів водного транспорту 

131 

3.2.1 ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» 67 

3.2.2 ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» 3 

3.2.3 ПрАТ «СК «ТЕКОМ» 35 

3.2.4 ПрАТ «УПСК» 26 

 
На 31 грудня 2020 р. немає дебіторської заборгованості за операціями страхування та 

перестрахування, яка була б простроченою. Резерв сумнівної заборгованості не формується з причини 
розірвання договорів страхування та перестрахування в разі не оплати їх в обумовленому договорі термін. 

 

 Дебіторська заборгованість за виданими авансами складає 12 тис. грн. та включає: 

№з/п Найменування статті Сума тис. грн 

1 Сплачені судові збори для відкриття виконавчих впроваджень 6 

2 Інша дебіторська заборгованість за виданими авансами контрагентам  6 

 
 Дебіторська заборгованість за рахунками за нарахованими відсотками станом на 31.12.20 

року складає 334 тис. грн. та включає: 

№з/п Найменування статті Сума тис. грн. 

1 
% по залишкам грошових коштів на депозитних рахунках у національній 
валюті 

334 

  
 Інша поточна дебіторська заборгованість на 31.12.2020 року становить 228 тис. грн., до 

складу якої увійшли: 

№ 

за/п 
Найменування статті 

Сума,  
тис. грн. 

1 2 3 

1 
Дебіторська заборгованість фізичних осіб по страхуванню цивільної 
відповідальності власників транспортних засобів, ЦВ 

3 

2 
Дебіторська заборгованість ТОВ «Автошкола Антарес» за відшкодування 
спожитих комунальних послуг згідно Договору оренди нежитлового 

приміщення від 27.09.19 

4 
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1 2 3 

3 
Дебіторська заборгованість ТОВ «Автошкола Антарес» за оренду 
приміщення згідно Договору оренди нежитлового приміщення від 27.09.19 

22 

4 

Дебіторська заборгованість за сумами, що отримуються в результаті реалізації 
переданого страхувальником або іншою особою права вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяні збитки включаючи дохід, отриманий від заходів 
досудового врегулювання та судового захисту від третьої сторони, такої як 
відповідач з урахуванням нарахованого резерву сумнівних боргів 

163 

5 
Дебіторська заборгованість за розрахунками з СК «ІНГО-Україна» (комісійна 
винагорода по страхуванню цивільної відповідальності власників 
транспортних засобів, ЦВ, ЗК, оцінка ризику) 

21 

6 
Дебіторська заборгованість ТОВ « Київські енергетичні послуги» за активну 
електроенергію 

1 

7 Інша дебіторська заборгованість  14 

 
29.  Поточні зобов’язання  

Поточні зобов’язання це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених 
ознак:  

- Товариство сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 
дванадцяти місяців після звітного періоду;  

- Товариство не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 
дванадцяти місяців після звітного періоду.  

Поточні зобов’язання визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання 
зобов’язань. Свої фінансові зобов'язання Товариство класифікує при їх первісному визнанні. Оцінка 

фінансових зобов'язань здійснюється за тими ж принципами що і оцінка фінансових активів. Тестування 
на знецінення фінансових зобов’язань Товариство проводить аналогічно тесту на знецінення фінансових 
активів. Визнання фінансового зобов’язання в балансі (звіті про фінансовий стан) припиняється якщо 
зобов’язання погашено, анульовано або термін його дії вичерпано. Якщо фінансове зобов’язання 
замінюється іншим зобов’язанням перед тим самим кредитором на суттєво інших умовах, або якщо умови 
наявного зобов'язання значно змінені, така заміна або зміни враховуються як припинення визнання 
первісного зобов'язання і початок визнання нового зобов'язання, а різниця в їх балансової вартості 

визнається у звіті про фінансові результати.  
Фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю 
 Фінансові зобов’язання відображені за справедливою вартістю. Фінансові зобов’язання Компанії 

включають кредиторську заборгованість, яка виникає при здійсненні страхової діяльності та іншу 
кредиторську заборгованість. Кредиторська заборгованість групується за строками її непогашення.  

Станом на 31 грудня 2020 р. Товариство має інші довгострокові зобов’язання, які становлять 

10 тис. грн: гарантійний платіж за Договором оренди нежитлового приміщення від 27.09.19 р. ТОВ 

“Автошкола Антарес”  
У статті «Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю» відображено:  
- зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань. Зобов’язання визнаються на дату 
затвердження страхового акту, який є підставою для нарахування в бухгалтерському обліку 
страхового відшкодування, та відображаються в балансі за номінальною вартістю.  
- зобов’язання за розрахунками з перестраховиками. Зобов’язання визнаються на дату початку дії 
договору перестрахування та відображаються в обліку відповідно до умов договору 
перестрахування.  

- аванси, отримані за договорами страхування. Попередня оплата - це суми премії, що отримані до 
виникнення дебіторської заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим 
отримані суми попередньої оплати відображаються як зобов’язання з прямого страхування до 
початку дії договору страхування, а також до дати сплати премії (у разі сплати страхової премії за 
діючими договорами раніше, ніж визначено договором).  
- заборгованість за агентською винагородою страховим агентам. Заборгованість за агентською 
винагородою страховим агентам в бухгалтерському обліку визнається на дату підписання актів 

отриманих агентських послуг. Заборгованість за агентською винагородою оцінюється відповідно до 
ставок агентською винагороди за видами страхування, які встановлюються наказом Керівника, до 
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сплачених страхових платежів за договорами, укладеними за посередництвом агентів.  

Інша кредиторська заборгованість включає:  
- кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;  
- кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом; 
- кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування; 
- кредиторська заборгованість за розрахунками з оплати праці; 
- кредиторська заборгованість за одержаними авансами; 
- поточні забезпечення; 

- інші поточні зобов’язання. 
 
Склад та суми кредиторської заборгованості, відображені у Балансі (тис. грн.): 

Назва 
Сальдо на  

31.12.2019 р. 
Сальдо на  

31.12.2020 р. 

за розрахунками за товари, роботи, послуги 87 98 

за розрахунками з бюджетом 1767 1389 

за розрахунками зі страхування 26 29 

з оплати праці 103 114 

за одержаними авансами 5 0 

за страховою діяльністю 6672 8587 

поточні забезпечення 293 382 

поточні зобов’язання 15 13 

Разом: 8968 10612 

 
Зобов’язання за розрахунками за товари, роботи, послуги станом на 31.12.20 р. становить 98 

тис. грн., у т.ч.: 

№ з/п Найменування кредитора 
Сума, 

тис. грн. 

1 Ліга страхових організацій України (за членські внески) 73 

2 
Пов’язана особа: ТОВ „Азовллойд”, (за оренду приміщення 

м.Маріуполь) 
16 

3 Пов’язана особа: ФОП Никітюк Є.О. за оренду автомобіля 5 

4 КП "Київтеплоенерго" (за спожиту теплову енергію) 1 

5 
КП "Теплоенерго" Дніпровської Міської Ради (за спожиту теплову 

енергію) 
2 

6 Інші 1 

 
 зобов’язання за розрахунками з бюджетом станом на 31.12.20 р. становить 1389 тис. грн., 

у т.ч.: 

№ з/п Назва податків Сума, тис. грн. 

1 Податок на прибуток 1362 

2 ПДФО (податок з доходів фізичних осіб) 21 

3 Військовій збір 2 

4 
Податок на нерухоме майно, від’ємне від земельної ділянки, податок на 
землю 

4 

 
 зобов’язання за розрахунками зі страхування (єдиний соціальний внесок) станом на 31.12.20 

року становить 29 тис. грн.  

 

 зобов’язання за розрахунками з оплати праці на 31.12.20 року становить 114 тис. грн.  
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 зобов’язання за одержаними авансами на 31.12.20р. - 

 Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю станом на 31.12.20 р. 

становить 8587 тис. грн., у т. ч: 

№ 

з/п 
Найменування кредитора 

Сума, 
тис. грн. 

1 
Кредиторська заборгованість за отриманими авансами від страхувальників 
за Договорами страхування медичних витрат, страхування нещасних 
випадків та страхування цивільної відповідальності приватного нотаріуса 

3 

2 
Кредиторська заборгованість за отриманими авансами зі страхування 
вантажів:  
AMET VENTURES LIMETED, London,England – 0,4 тис. дол. США 

11 

3 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з перестраховиками 
резидентами зі сплати перестрахувальних премій:: 

218 

3.1. ПрАТ «СК «АЛЬЯНС» 16 

3.2. ПрАТ «СК «БРОКБІЗНЕС» 166 

3.3. ПрАТ «СК «ПРОВІДНА» 10 

3.4 ПрАТ «УАСК АСКА» 26 

4 

Кредиторська заборгованість зі сплати частки за сумами, що отримуються 
в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою 
права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки, такої як 
відповідач з перестраховиками -нерезидентами  

3 619 

4.1. SCOR Perestrakhovaniye LLC, Російська Федерація – 52 тис. євро 1 809 

4.2. Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарія – 52 тис. євро 1 810 

5 
Кредиторська заборгованість за розрахунками з перестраховиками 
нерезидентами зі сплати перестрахувальних премій: 

4 378 

6.1 Partner Reinsurance Europe SE, Швейцарія – 64,8 тис. євро 2 189 

6.2 SCOR SE, France 2 189 

7 

Кредиторська заборгованість зі сплати частки за сумами, що отримуються 
в результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою 

права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки, такої як 
відповідач з перестраховиками -резидентами  

229 

8 
Кредиторська заборгованість за розрахунками зі страховими агентами 
фізичними та юридичними особами за Договорами доручення 

100 

9 Інша кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 29 

 
 поточні забезпечення 

Товариство створює «Резерв майбутніх витрат і платежів» для оплати відпусток, які не були 
використані в поточному періоді (забезпечення майбутніх витрат та платежів на виплату відпусток), 
визнаються під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні компенсації за 
відпустки, та визначаються за обліковою оцінкою ресурсів, необхідних для компенсації. При формуванні 
забезпечення (резерву) на виплату відпусток Товариство керується МСБО 19 «Виплати працівникам». 

Розрахунок суми забезпечень проводиться щомісячно. 
Станом на 31.12.20 р. забезпечення складають 382 тис. грн., та являють собою суму 

нарахованого резерву відпусток.  
 
 інші поточні зобов’язання станом на 31.12.20 р. складають 13 тис. грн.  

 

30.  Перевірка адекватності зобов'язань  

 

З урахуванням того, що МСФЗ має застереження відносно формування страхових резервів та 

відповідно до п.14, п.15 МСФЗ 4 «Страхові контракти», Товариством здійснює перевірку адекватності 
страхових зобов’язань. Компанія оцінює адекватність визнаних зобов'язань зі страхування за допомогою 
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оцінки майбутніх грошових потоків від страхових договорів і порівнює ці розрахунки прогнозованих 

грошових потоків з балансовою вартістю зобов'язань і на підставі аналізу цих даних, з урахуванням 
обґрунтованих припущень. Якщо тест показує, що врахована сума зобов'язань недостатня, то різниця 
відноситься до збитків звітного періоду. Оцінку адекватності страхових зобов’язань на кожну звітну дату 
поточного року проводить фахівець з актуарної та фінансової математики ПрАТ «Всесвіт» Бабко В.Л 
згідно Договору № АР 81313 про надання експертно-інформаційних послуг від 07 грудня 2018 року. 

 

31. Страхові резерви  

 

Формування технічних резервів компанія здійснювала на підставі обліку договорів і вимог 
страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування, а 
також одночасно з розрахунком технічних резервів визначала частки перестраховиків у відповідних видах 
технічних резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя на будь-яку дату. 

Для відображення зобов’язань за договорами страхування Товариство формує наступні страхові 
резерви:  

- резерв незаробленої премії – це грошова оцінка майбутніх зобов'язань страховика за страховими 

випадками, які можуть настати в майбутніх періодах (незароблені премії – це частини страхових премій, 
що надійшли за договорами страхування з конкретних видів страхування, котрі діяли у звітному періоді, і 
належать до періодів дії договорів страхування, що виходять за рамки звітного періоду).  

Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється відповідно до п.3.4.1 Правил 
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування 
життя, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг 17.12.2004 року № 3104 та розраховується 
відповідно до часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) з 

відповідних видів страхування за методом 1/365 ("pro rata temporis") на будь-яку дату і визначається як 
сумарна величина незароблених страхових премій за кожним договором страхування. Зміни в резерві 
незаробленої премії визнаються в складі прибутку чи збитку за період, в якому діє страхове покриття.  

Оцінка частки перестраховиків в резервах незароблених премій здійснюється у порядку, за яким 
визначається оцінка резервів незароблених премій. Частка перестраховиків в резервах незароблених 
премій визнається на дату набрання чинності договору перестрахування.  

- резерв заявлених, але не врегульованих збитків – оцінка обсягу зобов’язань Товариства для 
здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимогами страхувальників, 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 повідомлено 
відповідно до вимог законодавства України та/або умов договору. Сума резерву збитків обліковується за 
видами страхування.  

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків розраховується відповідно до п.4 Правил 
формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування 
життя, затвердженими розпорядженням Держфінпослуг 17.12.2004 року № 3104. Величина резерву 

заявлених, але не виплачених збитків визначається Товариством за кожною неврегульованою подією або , 
включаючи витрати на врегулювання збитків у розмірі 3 відсотків від суми невиплачених збитків на 
кінець звітного періоду. Якщо розмір збитку неможливо визначити, для розрахунку резерву 
використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором. 
Витрати на врегулювання збитків є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збитків.  

Оцінка частки перестраховиків у резервах збитків здійснюється відповідно до умов договору 
перестрахування. Частка перестраховиків у резервах збитків визнається на дату подання заяви 

(повідомлення) про страховий випадок.  
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені - Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не 

заявлені, здійснювався згідно з «Політикою з формування технічних резервів Приватного акціонерного 
товариства "Страхова компанія АЗІНКО" відповідно до вимог Методики формування страхових резервів 
за видами страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої розпорядженням Державної комісії 
з регулювання ринків фінансових послуг України від 17 грудня 2004 року N 3104, зареєстрованої в 
Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за N 19/10299 (у редакції розпорядження Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 18 вересня 2018 року N 

1638 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2018 р. за N 1169/3262) зі змінами, що 
внесені розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 
фінансових послуг від 05 вересня 2019 року N 1708, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 17 
грудня 2019 р. за N 1252/34223. 
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Розрахунок резерву IBRN здійснювався на підставі:  

- реєстру вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за 
період з 01.01.2018 р. по 31.12.2020 р. 

- пояснювальних записок до звітних даних страховика, Розділи 3, 4 за 4 квартал 2017 р. – 1 квартал 
2020 р., даних про показники діяльності із страхування (за форматом файлу IR4) – 2,3,4 квартали 2020 р. 

 

Страхові резерви станом на 31.12.19 р. представлені таким чином: 

 

(у тисячах гривень) Валова сума 
Частка 

перестраховиків 

Чиста сума (з урахуванням 

частки перестраховиків в 

резервах) 

Резерв заявлених, але не 
виплачених збитків 

29 21 8 

Резерв збитків, які виникли але не 
заявлені 

81 41 40 

Резерв незароблених премій 5 128 2860 2268 

 

Страхові резерви станом на 31.12.20 р. представлені таким чином: 

 

(у тисячах гривень) Валова сума 
Частка 

перестраховиків 

Чиста сума (з урахуванням 

частки перестраховиків в 

резервах) 

Резерв заявлених, але не 

виплачених збитків 
26 22 4 

Резерв збитків, які виникли але не 
заявлені 

2 0 2 

Резерв незароблених премій 7 088 3 721 3367 

 
Резерв незароблених премій, сформований відповідно до законодавства, становить 7088 тис. грн. 

Актуарна оцінка резерву незароблених премій станом на 31.12.20 р. становить 672 тис. грн. та не 
перевищує розмір резерву, сформованого страховиком. 

Сума резервів збитків, сформована відповідно до законодавства, дорівнює 28 тис. грн., а саме резерв 
заявлених, але не виплачених збитків – 26 тис. грн, резерв збитків, які виникли але не заявлені – 2 тис.грн. 
Актуарна оцінка суми резервів збитків станом на 31.12.20 р. - 28 тис.грн. не перевищує розмір суми 
резервів, сформованих страховиком. 

 

32.  Власний капітал 

 

Власний капітал Товариства (тис. грн.) 

Назва 
Сальдо на  

31.12.2019 р. 

Сальдо на  

31.12.2020 р. 

Зареєстрований капітал 12000 12000 

Капітал у дооцінках 5652 5754 

Резервний капітал 17158 18931 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8596 11225 

Разом: 43406 47910 

 
Статутний капітал  

Статутний капітал, включає в себе внески учасників. Державна частка у статутному капіталі 
відсутня. Станом на 31.12.2020 Статутний капітал Товариства сформований та сплачений у повному 
обсязі і зареєстрований у відповідності з діючим законодавством України 

Станом на 31 грудня 2020 року Статутний капітал Товариства становить 12 000 000 грн., 
поділений на 800000 простих іменних акцій номінальною вартістю 15 грн. кожна. 
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Розподіл часток у Статутному капіталі ПрАТ «СК «АЗІНКО» станом на 31.12.2020 р. 

наступний: 

 

Назва юридичної особи, ПІБ 

учасника Товариства 
Кількість 

акцій (шт) 

Сума внеску до 

Статутного капіталу 

Товариства, грн 

Частка у Статутному 

капіталі Товариства, 

% 

ТОВ «Оазіс Шіппінг 
Інтернешенал»  
(Код ЄДРПОУ 30575383) 

181872 2728080 22,734 

ТОВ «АЗОВЛЛОЙД»  
(Код ЄДРПОУ 21949346) 

475552 7133280 59,444 

ТОВ «УКЛЛОЙД»  

(Код ЄДРПОУ 31030564) 
40400 606000 5,05 

ТОВ «Судоплавна компанія 
«КОМЕТАС»  
(Код ЄДРПОУ 13482986) 

32328 484920 4,041 

Никитюк Олександр 
Леонтійович  
(Ідентифікаційний номер 
2187410217) 

63118 946770 
 

7,88975 

Нікітюк Євген Олександрович 
(Ідентифікаційний номер 
3028905618) 

6730 100950 0,84125 

Всього 800000 12000000 100 

 
Протягом року, що закінчився 31 грудня 2020р., дивіденди не оголошувалися і не виплачувалися. 
Капітал у дооцінках 

Станом на 31.12.2020 р. «Капітал у дооцінках» становить 5754 тис. грн., у тому числі дооцінка 
нежитлових приміщень у сумі – 5267 тис. грн. дооцінка транспортних засобів у сумі – 487 тис. грн. 

Резервний капітал 
Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку або за рахунок 

нерозподіленого прибутку. До досягнення, встановленого Статутом розміру Резервного капіталу, розмір 
щорічних відрахувань не може бути менше 5% від суми чистого прибутку Товариства за рік. У 2020 році 
нарахована сума резервного капіталу складає 273 тис. грн., Станом на 31.12.2020 року резервний 

капітал становить 2177 тис. грн. 
 

Інші резерви 
28.04.2014 р. зі згоди Наглядової Ради ПрАТ «СК «Азов», з метою підвищення власного утримання 

певної частки ризику за окремим об’єктом страхування, яка згідно з вимогами не повинна бути більше за 
10 відсотків від Статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів, прийнято 
рішення про створення вільних резервів за рахунок суми нерозподіленого прибутку на суму у розмірі 15 
254 тис.грн. 

07.07.2020 р. зі згоди Наглядової Ради ПрАТ «СК «АЗІНКО», з метою підвищення власного 
утримання певної частки ризику за окремим об’єктом страхування, яка згідно з вимогами не повинна бути 
більше за 10 відсотків від Статутного фонду і сформованих вільних резервів та страхових резервів, 
прийнято рішення про збільшення вільних резервів за рахунок суми нерозподіленого прибутку раніше 
сформованих вільних резервів на суму 1 500 тис. грн. 

Станом на 31.12.2020 року Інші резерви становлять 16 754 тис. грн. 
 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - це чистий прибутку, що не розподілений між 

учасниками. Станом на 31.12.20 становить 11 225 тис. грн. 
 
33.  Доходи і витрати 

 

Доходи-це збільшення економічних вигід протягом облікового періоду у вигляді надходження чи 

збільшення корисності активів або у вигляді зменшення зобов’язань, результатом чого є збільшення 
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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. 

Доходи і витрати Товариства за страховою діяльністю визнаються згідно МСФЗ 4 «Страхові 
контракти». Згідно вимог підготовки фінансової та податкової звітності Товариство застосовує принцип 
нарахування та відповідності доходів і витрат: витрати звітного періоду визнаються одночасно з 
доходами, для одержання яких вони понесені.  

Операційний дохід від страхової діяльності (дохід страховика) складається з:  
- суми зароблених страхових премій (платежі, внески) за договорами страхування 

(співстрахування), отриманого перестрахування, за мінусом переданих ризиків перестрахування (вихідне 
перестрахування) та суми зміни резервів незароблених премій з урахуванням частки перестраховиків в 
резервах;  

- комісійної винагороди за договорами, переданими в перестрахування;  
- частки страхових сум і відшкодувань, які компенсовані перестраховиками.  
Страхові премії за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в період 

початку дії договорів страхування (перестрахування) згідно договору страхування.  
Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких 1 рік і менше, та 

премії за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному обсязі незалежно від сплати 
чергових платежів. Чергові платежі доходом не визнаються і є погашенням дебіторської заборгованості 
страхувальника (перестрахувальника) зі сплати чергових страхових платежів.  

Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких більше року, та 
премії за якими сплачуються частинами щорічно, визнаються доходами в розмірі річних страхових 

премій. За вищевказаними договорами, які не припиняють своєї дії у разі несплати чергового річного 
платежу, чергові щорічні страхові премії визнаються доходами в строки, які вказані в договорі, а 
надходження чергових річних платежів за такими договорами доходом не визнаються і є погашенням 
дебіторської заборгованості.  

Товариство передає ризики в перестрахування з метою зниження ймовірності виникнення чистого 
збитку. Договори перестрахування не звільняють Товариство від її первісних зобов'язань прямого 
страховика перед страхувальниками. Передані премії й отримані компенсаційні виплати відображаються 
в «Звіті про прибутки і збитки» та у «Звіті про фінансовий стан» до відрахування комісійної винагороди. 

Активи перестрахування включають суми до відшкодування від компаній – перестраховиків по 
переданим страховим зобов'язанням. Суми до відшкодування від перестраховиків розраховуються на 
підставі врегульованих збитків за договорам перестрахування. Премії за договорами, прийнятими в 
перестрахування, відображаються у складі доходів зі страхування відповідно до класифікації договорів 
страхування. Суми, що відшкодовуються за договорами перестрахування, оцінюються на наявність ознак 
знецінення на кожну звітну дату. Подібні активи знецінюються в результаті події, що відбулися після 
первісного визнання активів, що й свідчить про те, що Товариство може не одержати всю належну їй 

суму, за умови, що зазначена подія має вплив на розмір відшкодування, яке Товариство повинно 
одержати від перестраховика, і його можна оцінити з достатнім ступенем надійності.  

Критерії визнання доходів, що не пов’язані із страховою діяльністю, застосовуються окремо до 
кожної операції Товариства. Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку 
окремо.  

Доходи визнаються в міру впевненості в тому, що в результаті операції відбудеться збільшення 
економічних вигод підприємства і суму доходу можна достовірно визначити. Доходи Товариства 

визнаються на основі принципу нарахування.  
 
Сума страхових премій за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, 

представлена таким чином: 

Страхові премії 2019 рік, тис. грн. 2020 рік, тис. грн. 

Обов’язкове страхування 102 84 

Добровільне майнове страхування 12 708 12 827 

Добровільне особисте страхування 603 350 

Добровільне страхування відповідальності 1356 470 

Всього: 14 769 13 731 
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Чисті зароблені страхові премії за усіма видами страхування за 2019 р. склали - 6740 тис. грн., за 
2020 р. склали – 6284 тис. грн. 

Витратами визнається або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що призводить до 
зменшення власного капіталу за умови, що такі витрати можуть бути достовірно оцінені. До витрат 
собівартості страхових послуг відносяться страхові виплати, витрати пов'язані з врегулюванням 
страхових подій, інші витрати собівартості 

 

Собівартість реалізації за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, 

представлені таким чином: 

 

Найменування 2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік, 
тис. грн. 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 1405 1250 

 
Чисті понесені збитки за страховими виплатами у 2020 році становлять 44 тис. грн., які 

розраховуються як різниця між страховими виплатами у розмірі 115 тис. грн. та компенсацією за 
виплатою часток перестраховиків у розмірі 71 тис. грн. 

Дохід від зміни інших страхових резервів становить у 2020 році 42 тис. грн., який складається з 
валової суми змін інших страхових резервів у розмірі 82 тис. грн. та сум зміни частки перестраховиків в 
інших страхових резервах у розмірі (40) тис. грн. 

 
Інші операційні доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, 

представлені таким чином: 

 

Найменування 2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік, 
тис. грн. 

1 2 3 

Дохід від позитивної курсової різниці  1 991 1469 

Дохід, від списання кредиторської           заборгованості 50 36 

Дохід від різниці між комерційним курсом, за яким 

іноземна валюта придбана на МВРУ, і курсом НБУ 
11 8 

Дохід від реалізації автомобіля та металобрухту        - 161 

Агентська винагорода за договорами страхування 139 154 

Тантьєма ( дохід одержаний від участі в перестрахуванні 
від нерезидентів) 

387 504 

Дохід від реалізації прав вимог до винних осіб (регрес)  93 59 

Дохід від операційної оренди нежитлового приміщення 123 168 

Компенсація комунальних послуг 15 15 

Коригування (зменшення) резерву сумнівних боргів - 133 

 Сумма відшкодування зазнаних збитків 54  
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1 2 3 

Частка перестраховика у витратах по врегулювання 

збитків 
231 8 

Інші операційні доходи 19 11 

Всього: 3113 2726 

 

Адміністративні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020  року, 

представлені таким чином: 

 

Найменування 2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік,  
тис. грн. 

Витрати на оплату праці 1696 1840 

Витрати на соціальні заходи 334 370 

Формування резерву на виплату відпусток 145 173 

Амортизація 429 504 

Витрати на відрядження                6 1 

Аудиторські послуги                  78 78 

Послуги актуарія 12 11 

Телекомунікаційні витрати          28 27 

Комунальні послуги                  50 24 

Обслуговування оргтехніки, програмного забезпечення              118 130 

Оцінка майна - 14 

Членські внески до Ліги страхових організацій            36 36 

 Інші адміністративні витрати              107 70 

Всього адміністративних витрат 3039 3278 

 

Витрати на збут за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, включали: 
 

Найменування 2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік,  
тис. грн. 

Витрати, пов'язані з укладанням та пролонгацією договорів 
страхування (аквізиційні витрати) 

3195 2564 

Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією 
договорів перестрахування 

229 224 

Інші витрати на збут                  6 7 

Всього витрати на збут 3430 2795 

 

Інші операційні витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, 
представлені таким чином: 

 

Найменування 2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік,  
тис. грн. 

Витрати від різниці між комерційним курсом, за яким 
іноземна валюта придбана на МВРУ, і курсом НБУ 

37 28 

Витрати від операційної курсової різниці 1385 2606 

Витрати на оплату працівникам пeрших п’яти днів 
тимчaсової непрацездатності, ЄСВ, нараховані на суму 
лікарняних 

18    28   

Списання залишкової вартості реалізованого автомобіля           - 89 

Витрати на утримання автотранспорту           106 182 

Судові витрати                     2 - 

Витрати на оперативну оренду нежитлових приміщень          129 108 

Витрати на оперативну оренду автомобіля          18  60  
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Представницькі витрати 18 - 

Розрахунки з бюджетом по місцевим податкам 76 34 

Комісійна винагорода агентам юридичним та фізичним 

особам підприємцям за реалізацію страхових полісів 
сторонніх страхових компаній 

10 2 

Частка, належна перестраховику від реалізації прав вимог 
до винних осіб (суброгація) за сумами, що отримуються в 

результаті реалізації переданого страхувальником або 
іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за 
заподіяні збитки 

91 35 

Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за 
справедливою вартістю 

309 4 

Інші операційні витрати                 14 19 

Всього інші операційні витрати  2213 3195 

 

Фінансові доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, представлені 
таким чином: 

 

Найменування 2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік,  
тис. грн. 

Нараховані відсотки за депозитами 6881 7007 

 

Інші доходи за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, представлені 
таким чином: 

 

Найменування 
2019 рік, 

тис. грн. 

2020 рік,  

тис. грн. 

Дохід від зміни вартості активу (довгострокової 
дебіторської /кредиторської заборгованості) 

138 153 

Всього інші доходи 138 153 

 
Інші витрати за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та 31 грудня 2020 року, представлені таким 

чином: 
 

Найменування 
2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік, 
тис. грн. 

Витрати від зміни вартості активу (довгострокової 
дебіторської заборгованості) 

- 62 

Інші витрати  3 

Всього інші витрати  - 
65 

 

 

34. Виплати працівникам  

 

Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам ведеться відповідно до МСФЗ 19 (IAS) 
«Виплати працівникам".  

 Згідно МСФЗ 19 підприємство визнає:  
а) зобов'язання - у разі, якщо працівник надав послугу в обмін на винагороду, яка підлягає виплаті в 

майбутньому;  
б) витрата - у разі, якщо підприємство використовує економічну вигоду, що виникає в результаті 

послуги, наданої працівником в обмін на винагороду.  
 Виплати працівникам нараховується згідно штатному розкладу. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників за 2020 рік склала 27 осіб. 
Розкриття інформації по персоналу відносно категорій станом на 31.12.20 р. представлено таким 

чином: 
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1) Управлінський персонал – 23 особи, у тому числі: 

1.1. Керівники вищого рівня – 4 особи, 
1.2. Керівники середнього рівня – 8 осіб; 
1.3. Спеціалісти – 11 осіб 
2) Допоміжний персонал - 2 особи 
Розкриття інформації щодо нарахованих витрат за 2020 рік стосовно персоналу за видами 

виплат: 
1) Заробітна плата – 2080 тис. грн..; 

2) Індексація заробітної плати – 0 тис. грн.; 
3) Доплата за суміщення професій – 27 тис. грн.; 
4 )Надбавка за вислугу років – 621 тис. грн.; 
5) Відпускні – 136 тис. грн.; 
6) Компенсація за невикористану відпустку – 17 тис. грн.; 
8) Допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок підприємства – 19 тис. грн.  
Разом витрат на оплату праці 2900 тис. грн. 
 9) Відрахування на соціальні заходи (ЄСВ) – 609 тис. грн. 

Допомога по тимчасовій непрацездатності за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності – 39 тис. грн.     

 
35.  Податок на прибуток  

 

Податок на прибуток відображаються у фінансовій звітності відповідно до законодавства, яке 
вступило в дію станом на кінець звітного періоду. Витрати з податку на прибуток включають поточний 

податок і відстрочений податок і визнаються у складі прибутку чи збитку за рік, крім випадків, коли вони 
відносяться до операцій, визнаних в інших сукупних доходах або безпосередньо у складі капіталу, в тому 
ж або іншому періоді.  

Поточний податок – це сума, яку, як очікується, необхідно буде сплатити або відшкодувати у 
податкових органів щодо оподатковуваного прибутку чи збитків поточного чи попередніх періодів. Якщо 
фінансова звітність затверджується до подачі відповідних податкових декларацій, оподатковуваний 
прибуток або податковий збиток визначаються розрахунковим методом. Інші податки, крім податку на 
прибуток, відображаються у складі адміністративних та інших операційних витрат.  

Відстрочений податок відображається у відношенні тимчасових різниць активів, що виникають між 
балансовою вартістю активів і зобов'язань, що визначаються для цілей їх відображення в фінансовій 
звітності, і їх податковою базою. Відстрочений податок не визнається у відношенні наступних 
тимчасових різниць: різниці, пов'язані з відображенням у фінансовій звітності гудвіла та ті, що не 
зменшують базу оподаткування; різниці, що відносяться до активів чи зобов'язань, факт первісного 
визнання яких не впливає ні на бухгалтерський, ні на оподатковуваний прибуток.  

Величина відстроченого податку визначається виходячи зі ставок податку на прибуток, які будуть 

застосовуватися в майбутньому, в момент відновлення тимчасових різниць, ґрунтуючись на діючих або 
по суті введених у дію законах станом на звітну дату.  

Вимоги по відстроченому податку відображаються в тій мірі, у якій існує ймовірність того, що в 
майбутньому буде отриманий оподатковуваний прибуток, достатній для покриття тимчасових різниць, 
неприйнятних витрат по податках і невикористаних податкових пільг.  

Розмір вимог по відстроченому податку зменшується в тому розмірі, у якому не існує більше 
ймовірності того, що буде отримана відповідна вигода від реалізації податкових вимог. Відстрочені 

податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів 
і зобов'язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування. Тимчасові різниці в основному 
пов'язані з різними методами визнання доходів та витрат (в т.ч. з резервуванням в резерв незароблених 
премій), а також з балансової вартості певних активів. Постійні різниці в основному пов'язані з витратами 
на благодійність, штрафи.  

Поточні ставки податку на прибуток від страхової діяльності складає 3 %, від іншої – 18 %. 
 

Поточний податку на прибуток за роки, що закінчилися 31 грудня 2019 року та  31 грудня 2020 

року, представлені таким чином: 
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Найменування 2019 рік, 
тис. грн. 

2020 рік,  
тис. грн. 

Витрати з податку на прибуток 1752 1363 

 
Відстрочений податок на прибуток не визнається, у зв’язку з відсутністю тимчасових різниць. 
 

36. . Виправлення помилок 

 

У звітному періоді виправлення помилок минулих періодів не було. 
 

37.  Цілі та політики управління фінансовими ризиками  

 

Протоколом № 55 від 04.01.2018 року Черговим засіданням Наглядової Ради Товариства прийнято 
рішення залишити без змін на 2019 рік стратегію управління ризиками. 

Керівництво Товариства визнає, що діяльність Товариства пов’язана з ризиками і вартість чистих 
активів у нестабільному ринковому середовищі може суттєво змінитись унаслідок впливу суб’єктивних 
чинників та об’єктивних чинників, вірогідність і напрямок впливу яких заздалегідь точно передбачити 
неможливо. Управління ризиками керівництвом Товариства здійснюється на основі розуміння причин 

виникнення ризику, кількісної оцінки його можливого впливу на вартість чистих активів та застосування 
інструментарію щодо його пом’якшення. 

При здійсненні управління ризиками Товариство систематизує ризики за такою класифікацією: 
1) андеррайтинговий ризик. 
Для страховика, який здійснює види страхування інші, ніж страхування життя, андеррайтинговий 

ризик включає: 
ризик недостатності страхових премій і резервів - ризик, викликаний коливаннями частоти, середніх 

розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків; 
катастрофічний ризик - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання надзвичайних подій та 

оцінок їх наслідків. 
Для страховика, який здійснює медичне страхування (безперервне страхування здоров’я), 

андеррайтинговий ризик також включає ризик страхування здоров’я - ризик, викликаний змінами витрат, 
понесених у зв’язку з обслуговуванням договорів із зазначеного виду страхування, коливаннями частоти і 
ступеня тяжкості страхових випадків, неточністю оцінок та прогнозів щодо спалаху епідемій. 

2) ринковий ризик, що включає: 

ризик інвестицій в акції - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів, зобов’язань та 
фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій; 

ризик процентної ставки - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань 
страховика до коливання вартості позикових коштів; 

валютний ризик - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до 
коливання курсів обміну валют; 

майновий ризик - ризик, пов’язаний із чутливістю вартості активів та зобов’язань страховика до 

коливання ринкових цін на нерухомість; 
ризик ринкової концентрації - ризик, пов’язаний із недостатньою диверсифікованістю портфеля 

активів або у зв’язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних паперів на стан активів; 
3) ризик дефолту контрагента - ризик неспроможності контрагента (перестраховика, боржника та 

будь-якого дебітора) виконати взяті на себе будь-які договірні зобов’язання перед страховиком. 
4) операційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через недоліки управління, 

процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності роботи, надійності технологій, а також 
помилки та несанкціоновані дії персоналу. 

5) ризик учасника фінансової групи - ризик негативного впливу на фінансовий стан страховика-
учасника фінансової групи, викликаний погіршенням фінансового стану іншого учасника групи, до 
складу якої входить страховик. 

Перестрахування  
У ході звичайної діяльності Товариство перестраховує страхові ризики у нерезидентів. Угоди про 

перестрахування не звільняють Товариство від виконання її зобов’язань перед власниками її страхових 
полісів. Товариство здійснює моніторинг фінансового стану перестраховиків і перевіряє концентрацію 

кредитного ризику та економічні характеристики перестраховиків, з тим, щоб мінімізувати можливі 
збитки в результаті неплатоспроможності перестраховиків.  
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Надмірна концентрація ризику 

Концентрація ризику виникає тоді, коли кілька контрагентів займаються подібною діяльністю, або 
коли їх діяльність здійснюється в одному географічному регіоні, або коли контрагенти мають подібні 
економічні характеристики і внаслідок цього зміни в економічному, політичному чи іншому середовищі 
однаково впливають на спроможність цих контрагентів виконувати їх договірні зобов’язання. 
Концентрація ризику відображає відносну чутливість результатів діяльності Товариства до змін 
середовища, які впливають на певну галузь чи географічний регіон. З метою уникнення надмірного 
ризику концентрації, процедури Товариства передбачають спеціальні принципи, спрямовані на 

підтримання диверсифікованого портфеля. 
В ПрАТ «СК «АЗІНКО» призначено працівника, відповідального за оцінку ризиків. Працівник, 

відповідальний за оцінку ризиків підпорядковується безпосередньо Голові Правління страховика. Він є 
незалежним структурно та фінансово від підрозділів та посадових осіб, що безпосередньо пов’язані з 
прийомом або контролем ризиків.  

Стратегію керівництва щодо зменшення вразливості страховика до ризиків викладено в Стратегії 
управління ризиками, яка розроблена відповідно до законодавчих вимог та затверджена Рішенням 
наглядової ради від 01.07.2014 року. Модулі розрахунку кількісних характеристик ризиків виконані 

відповідальним за оцінку ризиків Бараніченко Н.Я. та затверджені Головою Правління Товариства.  
За результатами 2020 року проведено кількісний і якісний аналіз ризиків. Результати аналізу 

ризиків за 2020 рік викладено в: 
- Інформації щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування фахівцем з 

актуарної та фінансової математики станом на 31.12.2020 р.:  
 Результат проведеного стрес-тестування: 
- Проведені стрес-тести показують, що тестовані стресові події не зменшують нетто-активи нижче 

нормативного запасу платоспроможності, що становить 1900,2 тис. грн.  
- Величина зміни нетто-активів по кожній стресовій події не перевищує границі у 2.6 %, щo 

приймається компанією як допустима. 
- Тестовані стресові події зменшують нетто-активи до рівня 45055,1 тис. грн., 
що вважається прийнятним. 
Заходи щодо зменшення впливу ризиків: 
Результати стрес-тестів показують, що рівень ризиків страховика не перевищує допустимих границь 

і не потребує додаткових заходів управління ризиками.  

Інформація щодо ключових ризиків та результатів проведеного стрес-тестування Приватного 
акціонерного товариства «Страхова компанія АЗІНКО» готувалась спеціалістами з управління ризиками 
страховика та фахівцем з актуарної та фінансової математики ПрАТ «Всесвіт» Бабко В.Л. (Договір № АР 
81313 про надання експертно-інформаційних послуг від 07 грудня 2018 року.) 

  - Карти ризиків 
 

Результати розрахунків кількісних характеристик ризиків страховика наведені в Таблиці 

 

Ризик Ймовірності настання (%) Чутливість до ризику 

Андеррайтинговий ризик 2% 25% 

Ринковий ризик 3% 20% 

Ризик дефолту контрагента 1% 10% 

Операційний ризик 1% 11% 

Ризик учасника фінансової групи 0% 0% 

 
Визначення допустимих меж ризиків 

Основною кількісною характеристикою ризику приймається відносна величина можливого збитку, 
що є мірою чутливості страховика до ризику. Для кожного ризику ця величина фіксується в карті ризиків. 
Допустимими вважаються ризики, відносна величина можливого збитку для котрих не перевищує 35%. 

Якщо відносна величина можливого збитку за певним ризиком перевищує допустиму межу, 
страховик повинен переглянути заходи управління цим ризиком з метою зменшення цієї величини до 
допустимих меж. 

 

Інші ризики 

Судові справи впродовж 2020 року: 
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1.Позови, заявлені ПрАТ «СК«АЗІНКО» до 2020 р. в порядку ст. 27 Закону України «Про 

страхування», ст. 993 ЦК України до винних осіб та: 
1.1. на цей час рішення не винесено:  
- до Ленінського районного суду міста Кіровограда до Бондар О.А. на суму 47 258,08 грн., також 

був оплачений судовий збір в розмірі 1218,00 грн. (Страхувальник - ПАТ «Діамантбанк»). Справа № 
405/7379/15-ц. 

На теперішній час справа знаходиться на розгляді суду.  
1.2. рішення винесено: 

- до Дарницького районного суду м. Києва до Нацевич О.О. (Страхувальник- ПАТ «Діамантбанк»). 
Ціна позову 7 699,99 грн. Сплачений судовий збір у розмірі 1762,00 грн. Справа № 753/14992/18.  

04.06.2020 р. рішенням суду позовні вимоги ПрАТ «СК «АЗІНКО» задоволено у повному обсязі. 
- до Оболонського районного суду м. Києва до Башнякова С.С.(Страхувальник- ПАТ 

«Діамантбанк»). Ціна позову 26 210,10 грн. Сплачений судовий збір у розмірі 1921,00грн. Справа 
№756/9699/19.  

30.06.2020 р.рішенням суду позовні вимоги ПрАТ «СК «АЗІНКО» задоволено у повному обсязі. 
2. Позови, заявлені ПрАТ «СК «АЗІНКО» в 2020р. в порядку ст. 27 Закону України «Про 

страхування», ст. 993 ЦК України до винних осіб:   
- до Шевченківського районного суду м. Запоріжжя до Богдан Б.О. (Страхувальник- ТОВ 

«ЗАПАГРОТЕХ»). Ціна позову 10 254,19 грн. Сплачений судовий збір у розмірі 2102,00 грн. Справа № 
336/4317/2020. 

30.09.2020 р. рішенням суду позовні вимоги ПрАТ «СК «АЗІНКО» задоволено у повному обсязі. 
3. Позови заявлені до ПрАТ «СК «АЗІНКО» до 2019р. та які знаходяться на розгляді суду: 
- до Іллічівського районного суду м. Маріуполя позов, заявлений Желібою Н.В. про визнання 

договорів добровільного медичного страхування недійсними та стягнення грошових коштів 4784,00 грн., 
направлений за місцезнаходженням відповідача до Подільського районного суду м. Києва в 2015 році. На 
теперішній час знаходиться на розгляді Подільського районного суду м. Києва. Справа № 2646849/15-ц.  

 
38. Управління капіталом  

 
Управління капіталом - це забезпечення можливості Товариства продовжувати безперервну 

діяльність з метою збереження прибутковості капіталу для акціонерів і одержання вигод іншими 

зацікавленими сторонами, а також підтримки оптимальної структури капіталу. Для підтримки і 
регулювання структури капіталу Товариство може коригувати суму дивідендів,  які виплачуються 
акціонерам, викупати у акціонерів акції Товариства, випускати нові акції або продавати активи з метою 
зменшення заборгованості.  

Товариство здійснює заходи щодо управління капіталом за рахунок оптимізації структури боргу і 
власного капіталу, при якому Товариство буде здатним безперервно продовжувати свою діяльність у 
найближчому майбутньому. 

Капітал Товариства складається з власного капіталу. Власний капітал включає статутний капітал, 
який збільшено на суму нерозподіленого прибутку.  

Резервний капітал створюється для покриття збитків, а також для виплати дивідендів за 
привілейованими акціями. Фактичний розмір резервного капіталу Товариства станом на 31.12. 2020 року 
становить 18931 грн., що відповідає мінімальному рівню, який встановлено вимогами статуту Товариства 
та статті 19 Закону України «Про акціонерне товариства». 

Частиною третьою статті 155 Цивільного кодексу України визначено вимоги, щодо співвідношення 

статутного капіталу та вартості чистих активів. Якщо після закінчення другого та кожного наступного 
фінансового року вартість чистих активів акціонерного товариства виявиться меншою від статутного 
капіталу, Товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу та зареєструвати 
відповідні зміни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартість чистих активів Товариства стає 
меншою від мінімального розміру статутного капіталу, встановленого законом, товариство підлягає 
ліквідації.  

Розмір чистих активів станом на 31.12.2020 року у сумі 47910 грн. 

Основною метою Товариства відносно управління капіталом є дотримання вимог законодавства 
України відносно рівня достатності капіталу й вимог регулюючих органів в сфері страхування, а також 
забезпечення фінансової стабільності Товариства і здатності продовжити здійснення фінансово-
господарчої діяльності відповідно до принципу безперервності діяльності.  

Керівництво вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі 
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капіталу, показаного в Балансі. За станом на кінець кожного звітного періоду Товариство аналізує наявну 

суму власного капіталу і може її коригувати шляхом розподілу частки прибутку між учасниками, 
повернення капіталу учасникам. На Товариство поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні 
зовнішні вимоги до капіталу - це мінімальна сума статутного капіталу, а також ряд нормативів 
платоспроможності, розміщення страхових резервів і інших нормативів.  

Товариство дотримується всіх регулятивних вимог до капіталу на кінець звітного періоду згідно 
Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, 
прибутковості, якості активів та ризиковості операцій страховика, затвердженого Розпорядженням 

Нацкомфінпослуг від 07.06.2018 р. № 850 (далі - Положення): 
- сума прийнятних активів - сукупна вартість у національній валюті активів страховика, яка 

визначається за балансовою вартістю таких активів, якщо інше не передбачено цим Положенням, які 
відповідають критеріям ліквідності, прибутковості та якості активів страховика, установленим у пунктах 
2-5 розділу ІІ Положення. Станом на 31.12.2020 р. сума прийнятних активів становить 62 409 тис. 

грн. 

  норматив платоспроможності та достатності капіталу визначається як сума прийнятних 

активів, яка на будь-яку дату має бути не меншою величини довгострокових і поточних зобов’язань і 
забезпечень. 

Нормативний обсяг активів з 30 червня 2019 року до 29 червня 2020 року включно визначається як 
більша з таких величин: 60 % величини К (30 000 тис. грн.) або 60 % величини нормативного запасу 
платоспроможності (НЗП). 

Нормативний обсяг активів з 30 червня 2020 року визначається як більша з таких величин: 100 % 
величини К (30 000 тис. грн.) або 100 % величини нормативного запасу платоспроможності (НЗП). 

НЗП на 31.12.2020 складає 1 900 тис. грн. 
Нормативний обсяг активів визначений як: Зобов’язання (17 738 тис. грн.) + К (30 000 тис. грн 

*100%) = 47 738 тис. грн. 

Норматив платоспроможності та достатності капіталу більше нормативного обсягу 

активів на 14 671 тис. грн.  
- норматив ризиковості операцій – включені прийнятні активи (з урахуванням вимог п.6 розділу ІІ 

Положення) з дотриманням вимог, встановлених п. 2, 4 та 5 розділу V Положення. 

Нормативний обсяг активів, який визначається з метою дотримання нормативу ризиковості 
операцій на 31.12.2020 р. складає 10 039 тис. грн. та більше ніж величина страхових резервів (7 116 
тис.грн.) на 2 923 тис. грн. 

  - норматив якості активів - сума активів, які визначені пунктом 2 розділу VІ Положення у якості 
низькоризикових активів, та має бути для страховика, який отримав ліцензію на провадження діяльності 
за видами страхування іншими, ніж страхування життя: 

- якщо страховик отримав ліцензію на провадження діяльності хоча б за одним з видів 
обов’язкового страхування та рівень вхідного перестрахування не перевищує 10 відсотків,- у розмірі 40 

відсотків страхових резервів (за винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків); а саме 2 836 

тис. грн. (7090 тис. грн. * 40%).  
- якщо у страховика рівень вхідного перестрахування перевищує 10 відсотків та/або рівень 

вихідного перестрахування перевищує 50 відсотків,- у розмірі 60 відсотків страхових резервів (за 
винятком резерву заявлених, але не виплачених збитків),  

До нормативу якості активів на 31.12.2020 р. включено кошти, розміщені в банках які мають 
кредитний рейтинг, не нижче ніж «АА» за Національною рейтинговою шкалою – 4 981 тис. грн.  

Норматив якості активів більше ніж нормативний обсяг активів на 2 145 тис. грн.  

 
39.  Операції з пов’язаними сторонами. 

 

Сторони звичайно розглядаються як пов'язані, коли одна зі сторін має можливість контролювати 
іншу сторону, знаходиться під спільним контролем або може значно впливати на прийняті нею рішення з 
питань фінансово-господарської діяльності. Також пов'язаними сторонами вважаються основні члени 

керівництва Товариства. При вирішенні питання про те, чи є сторони пов'язаними, приймається в увагу 
характер взаємин сторін, а не тільки їх юридична форма. 

Інформація про операції Товариства у 2020 році із підприємствами, які знаходяться під спільним 
контролем представлена нижче. 
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Найменування пов’язаної особи Вид операції 
Сума, 

тис. грн. 

Питома вага, 

% 

Акціонер: ТОВ «Азовллойд» (код 

ЄДРПОУ – 21949346), частка у 

Статутному капіталі 59,444 %. 

Країна: Україна 

Вид діяльності: Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

Надання в оренду нежитлового приміщення 
(2 кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок 
Хорива, б. 4, кв. 2, згідно Договору оренди б/н 

від 01.01.2019 р. Дію договору оренди 
продовжено шляхом укладення нового 
Договору оренди б/н від 31.01.2020 р. 

3 1,7 

Акціонер: ТОВ «Укллойд» (код 
ЄДРПОУ – 31030564), частка у 

Статутному капіталі 5,05% 

Країна: Україна 

Вид діяльності: Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

Надання в оренду нежитлового приміщення (2 
кв.м.) за адресою: м. Київ, провулок Хорива, 
б. 4, кв. 2 згідно Договору оренди б/н від 

01.01.2019 р., 

Дію договору оренди продовжено шляхом 
укладення нового Договору оренди б/н від 

31.01.2020 р. 

3 1,7 

Акціонер: ТОВ «Азовллойд» (код 
ЄДРПОУ – 21949346), частка у 

Статутному капіталі 59,444 %. 

Країна: Україна 

Вид діяльності: Надання в оренду й 
експлуатацію власного чи 

орендованого нерухомого майна 

Отримання в оренду нежитлового 
приміщення (99,3 кв.м) за адресою: м. 

Маріуполь, проспект Луніна, 18/оф.1,3 згідно 
Договору оренди № 1/А-1 від 29.04.2014 р., 
Дію договору оренди продовжено шляхом 
укладення нового Договору оренди №3/А від 

01.03.2020 р. 

108 62,1 

Акціонер: Нікітюк Євген 
Олександрович (Ідентифікаційний 
номер 3028905618)), частка у 

Статутному капіталі 0,84125%. 

 

Отримання в оренду транспортного засобу - 

автомобіля BMW 520 I, державний 
реєстраційний номер АА 0031 ІС згідно 
Договору оренди транспортного засобу від 
13.09.2019 р. 
Дію договору оренди продовжено шляхом 
укладення нового Договору оренди 
транспортного засобу від 13.09.2020 р. 

Дія Договору оренди транспортного засобу 
достроково закінчилась 12.11.2020 р. 
Отримання в оренду транспортного засобу-
автомобіля Toyota RAV-4 HYBRID, державний 
реєстраційний номер KА2599BH,згідно 
Договору оренди транспортного засобу від 
13.11.2020 р. 

60 34,5 

Всього  174 100 

 
Провідний управлінський персонал - ті особи, які безпосередньо або опосередковано мають 
повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль діяльності Товариства.  
 

Розкриття інформації щодо компенсації провідному управлінському персоналу (пов’язаним 

особам) за 2020 рік: 
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Найменування категорії 
Витрати на оплату праці,  

тис. грн. 
Єдиний соціальний внесок,  

тис. грн. 

Провідний управлінський персонал 335 74 

 
У звітному 2020 році Товариством витрачено на компенсацію провідному управлінському 

персоналу (пов’язаним особам) 335 тис. грн. 

 

40. Сегментна звітність 

 

Товариство здійснює свою господарську діяльність на території України. Така діяльність пов’язана 
з іншими видами страхування, крім страхування життя. Керівництво вважає, що у нього існує тільки один 
звітний сегмент у відповідності до вимог МСФЗ (IFRS) 8 виходячи із наступного: 

- Товариство не має окремих підрозділів, що займаються економічною діяльністю, від якої такий 
підрозділ може заробляти доходи та нести витрати; 

- керівництвом Товариства не визначаються операційні результати по окремих напрямках 

діяльності для прийняття рішень про ресурси, які слід розподілити на сегмент, та оцінювання результатів 
його діяльності; 

- не формується дискретна фінансова інформація про операційні результати діяльності в розрізі 
сегментів. 
 

41. Умовні зобов’язання і активи  

 

Облік і визнання зобов'язань та резервів Товариство здійснюється відповідно до МСБО 37 
«Забезпечення, умовні зобов'язання та умовні активи». 

Товариство не визнає умовні зобов’язання . Інформація про умовне зобов’язання розкривається , 
якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, є ймовірним. Товариство не 
визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження 
економічних вигод є ймовірним. 

Судові позови по відношенню до Товариства: Позов заявлений позивачем в 2015 р. до ПрАТ «СК 

«АЗІНКО»: про визнання договорів страхування недійсними і стягнення грошових коштів за позовом 
Желіба Н.В. до ПрАТ «СК «АЗІНКО» в Подільському районному суді м. Києва- справа № 264/6849/15-ц-
знаходиться на розгляді в суді (з 2015- до цього часу). 

 
Економічне середовище 
Товариство здійснює свою основну діяльність на території України. Закони та нормативні акти, які 

впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися.  
Слабкість банківської системи, відсутність чіткої і зрозумілої стратегії економічного розвитку не 

дають приводу очікувати росту в найближчій перспективі. Зовнішні фактори здійснюють мінімальний 
вплив на вітчизняну економіку.  

Подальший економічний розвиток залежить від спектру економічних заходів, які вживаються 
Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування 
економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а 
також на здатність сплачувати заборгованості згідно зі строком погашення. Керівництво Товариства 
провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів , а також 

повноти визнаних зобов’язань.  
 
Оподаткування  
Податкова система України поступово посилюється та змінюється, але й одночасно 

характеризується наявністю часто мінливих нормативних документів, які, у багатьох випадках, містять 
неоднозначні, часом суперечливі формулювання, відкриті для різних інтерпретацій з боку податкових 
органів. Найчастіше мінливі норми законодавства допускають різні інтерпретації з боку податкових 

органів, що мають право накладати значні штрафи, нараховувати й стягувати пені.  
На думку керівництва, податкові зобов'язання були повністю відображені в даній фінансовій 

звітності, виходячи з інтерпретації керівництвом чинного податкового законодавства України, офіційних 
коментарів нормативних документів і роз’яснень податкових та судових органів. Керівництво вважає, що 
станом на 31 грудня 2020 року в Товаристві не існує потенційних податкових зобов'язань.  
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