
Контрольна сума 2DBC9DF68977E7BFE54FB71D418B9C7565C69EC3 

 
Додаток 1 

до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності» 

 

  
      КОДИ 

  Дата (рік, місяць, число) 23 лютого 2016 р. 

Підприємство  

Приватне акціонерне 

товариство "Українська 

аграрно-страхова компанія" 

за ЄДРПОУ 22800936 

Територія м.Черкаси за КОАТУУ  7110136400 

Організаційно-правова форма господарювання страхування за КОПФГ  
 

Вид економічної діяльності 
Інші види страхування, крім 

страхування життя 
за КВЕД  65.12 

Середня кількість працівників _____ 
Контрольна 

сума 
2DBC9DF68977E7BFE54FB71D418B9C7565C69EC3 

Адреса, телефон 

18001 ЧЕРКАСЬКА 

ОБЛАСТЬ, м. ЧЕРКАСИ, 

вул. Дашкевича буд.20 офіс 
226  

(0472)56-65,25, 067-472-29-

36 

 
  

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім 
розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого 

наводяться в гривнях з копійками) 

      

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку   

за міжнародними стандартами фінансової звітності   

 
БАЛАНС 

(Звіт про фінансовий стан)  

на 31 грудня 2015 р. 

Форма N 1   Код за ДКУД 1801001 

Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи 

Нематеріальні активи 1000 16 3 

первісна вартість 1001 93 93 

накопичена амортизація 1002 77 90 

Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 

Основні засоби 1010 1017 104 

первісна вартість 1011 1995 190 

знос 1012 978 86 

Інвестиційна нерухомість 1015 0 0 

Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 0 0 

Знос інвестиційної нерухомості 1017 0 0 

Довгострокові біологічні активи 1020 0 0 

Первісна вартість довгострокових біологічних 

активів 
1021 0 0 

Накопичена амортизація довгострокових 

біологічних активів 
1022 0 0 

Довгострокові фінансові інвестиції:які 

обліковуються за методом участі в капіталі інших 
1030 0 0 



Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

підприємств 

інші фінансові інвестиції 1035 39450 0 

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 

Відстрочені податкові активи 1045 0 0 

Гудвіл 1050 0 0 

Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 

Залишок коштів у централізованих страхових 

резервних фондах 
1065 0 0 

Інші необоротні активи 1090 0 0 

Усього за розділом I 1095 40483 107 

II. Оборотні активи 

Запаси 1100 104 17 

Виробничі запаси 1101 104 17 

Незавершене виробництво 1102 0 0 

Готова продукція 1103 0 0 

Товари 1104 0 0 

Поточні біологічні активи 1110 0 0 

Депозити перестрахування 1115 0 0 

Векселі одержані 1120 0 0 

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 

роботи, послуги 
1125 396 559 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: за 

виданими авансами 
1130 25 33 

з бюджетом 1135 1325 609 

у тому числі з податку на прибуток 1136 1325 609 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з 

нарахованих доходів 
1140 0 1 

Дебіторська заборгованість за розрахунками із 

внутрішніх розрахунків 
1145 0 0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1607 31786 

Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 

Гроші та їх еквіваленти 1165 33700 12902 

Готівка 1166 3 0 

Рахунки в банках 1167 33697 12902 

Витрати майбутніх періодів 1170 7 0 

Частка перестраховика у страхових резервах 1180 2243 493 

у тому числі в: резервах довгострокових 

зобов'язань 
1181 0 0 

резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 



Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

резервах незароблених премій 1183 2243 493 

інших страхових резервах 1184 0 0 

Інші оборотні активи 1190 0 0 

Усього за розділом II 1195 39407 46400 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, 

та групи вибуття 
1200 0 0 

Баланс 1300 79890 46507 

I. Власний капітал 

Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12000 12000 

Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 

Капітал у дооцінках 1405 683 0 

Додатковий капітал 1410 0 0 

Емісійний дохід 1411 0 0 

Накопичені курсові різниці 1412 0 0 

Резервний капітал 1415 1119 29119 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 61161 -283 

Неоплачений капітал 1425 0 0 

Вилучений капітал 1430 0 0 

Інші резерви 1435 0 0 

Усього за розділом I 1495 74963 40836 

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення 

Відстрочені податкові зобов'язання 1500 0 0 

Пенсійні зобов'язання 1505 0 0 

Довгострокові кредити банків 1510 0 0 

Інші довгострокові зобов'язання 1515 0 0 

Довгострокові забезпечення 1520 190 0 

Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 190 0 

Цільове фінансування 1525 0 0 

Благодійна допомога 1526 0 0 

Страхові резерви 1530 2615 4642 

у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань 1531 0 0 

резерв збитків або резерв належних виплат 1532 194 150 

резерв незароблених премій 1533 2421 4492 

інші страхові резерви 1534 0 0 

Інвестиційні контракти 1535 0 0 

Призовий фонд 1540 0 0 

Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 



Актив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного 

періоду  

На кінець 

звітного 

періоду 

1 2 3 4 

Усього за розділом II 1595 2805 4642 

IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків 1600 0 0 

Векселі видані 1605 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов'язаннями 
1610 0 0 

товари, роботи, послуги 1615 31 14 

розрахунками з бюджетом 1620 0 4 

у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 

розрахунками зі страхування 1625 0 0 

розрахунками з оплати праці 1630 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за 

одержаними авансами 
1635 19 674 

Поточна кредиторська заборгованість за 

розрахунками з учасниками 
1640 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість із 

внутрішніх розрахунків 
1645 0 0 

Поточна кредиторська заборгованість за 

страховою діяльністю 
1650 2024 107 

Поточні забезпечення 1660 0 0 

Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 

Інші поточні зобов'язання 1690 48 230 

Усього за розділом IІІ 1695 2122 1029 

ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними 

активами, утримуваними для продажу, та 

групами вибуття 

1700 0 0 

V. Чиста вартість активів недержавного 

пенсійного фонду 
1800 0 0 

Баланс 1900 79890 46507 

 
Керівник Іщук Олеся Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

Головний бухгалтер Хомченко Ірина Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

 

  



Контрольна сума 2DBC9DF68977E7BFE54FB71D418B9C7565C69EC3 

 

 
      КОДИ 

  Дата (рік, місяць, число) 23 лютого 2016 р. 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Українська аграрно-страхова компанія" за ЄДРПОУ 22800936 

 
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 

за 2015 рік 

Форма №3     Код за ДКУД 1801004 

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 0 0 

Повернення податків і зборів 3005 0 0 

у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0 

Цільового фінансування 3010 38 0 

надходження від отримання субсидій, 

дотацій 
3011 0 0 

Надходження авансів від покупців і 

замовників 
3015 674 0 

Надходження від повернення авансів 3020 0 0 

Надходження від відсотків за залишками 

коштів на поточних рахунках 
3025 1 0 

Надходження від боржників неустойки 

(штрафів, пені) 
3035 0 0 

Надходження від операційної оренди 3040 0 0 

Надходження від отримання роялті, 

авторських винагород 
3045 0 0 

Надходження від страхових премій 3050 9472 9087 

Надходження фінансових установ від 

повернення позик 
3055 0 0 

Інші надходження 3095 1759 1568 

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг) 3100 1122 1464 

Праці 3105 1941 1829 

Відрахувань на соціальні заходи 3110 612 552 

Зобов'язань з податків і зборів 3115 471 650 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 

на прибуток 
3116 0 322 

Витрачання на оплату зобов'язань з податку 

на додану вартість 
3117 0 0 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших 

податків і зборів 
3118 0 328 

Витрачання на оплату авансів 3135 0 0 



Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 0 0 

Витрачання на оплату цільових внесків 3145 38 0 

Витрачання на оплату зобов'язань за 

страховими контрактами 
3150 4923 2562 

Витрачання фінансових установ на надання 

позик 
3155 0 0 

Інші витрачання 3190 66 4098 

Чистий рух коштів від операційної 

діяльності 
3195 2771 -500 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій 3200 0 25000 

необоротних активів 3205 0 0 

Надходження від отриманих: 

відсотків 3215 1593 1196 

дивідендів 3220 0 0 

Надходження від деривативів 3225 0 0 

Надходження від погашення позик 3230 0 0 

Надходження від вибуття дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3235 0 0 

Інші надходження 3250 0 0 

Витрачання на придбання: 

фінансових інвестицій 3255 25000 0 

необоротних активів 3260 162 19 

Виплати за деривативами 3270 0 0 

Витрачання на надання позик 3275 0 0 

Витрачання на придбання дочірнього 

підприємства та іншої господарської 

одиниці 

3280 0 0 

Інші платежі 3290 0 0 

Чистий рух коштів від інвестиційної 

діяльності 
3295 -23569 26177 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження від: 

Власного капіталу 3300 0 0 

Отримання позик 3305 0 0 

Надходження від продажу частки в 

дочірньому підприємстві 
3310 0 0 

Інші надходження 3340 0 0 



Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 0 0 

Погашення позик 3350 0 0 

Сплату дивідендів 3355 0 0 

Витрачання на сплату відсотків 3360 0 0 

Витрачання на сплату заборгованості з 

фінансової оренди 
3365 0 0 

Витрачання на придбання частки в 

дочірньому підприємстві 
3370 0 0 

Витрачання на виплати неконтрольованим 

часткам у дочірніх підприємствах 
3375 0 0 

Інші платежі 3390 0 0 

Чистий рух коштів від фінансової 

діяльності 
3395 0 0 

Чистий рух грошових коштів за звітний 

період 
3400 -20798 25677 

Залишок коштів на початок року 3405 33700 8023 

Вплив зміни валютних курсів на залишок 

коштів 
3410 0 0 

Залишок коштів на кінець року 3415 12902 33700 

 
Керівник Іщук Олеся Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

Головний бухгалтер Хомченко Ірина Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

 

  



Контрольна сума 2DBC9DF68977E7BFE54FB71D418B9C7565C69EC3 

 

 
      КОДИ 

  Дата (рік, місяць, число) 23 лютого 2016 р. 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Українська аграрно-страхова компанія" за ЄДРПОУ 22800936 

 
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 

за 2015 р. 

Форма №2     Код за ДКУД 1801003  

Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Чистий дохід від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
2000 4739 9616 

Чисті зароблені страхові премії 2010 4739 9616 

Премії підписані, валова сума 2011 9536 8848 

Премії, передані у перестрахування 2012 976 3195 

Зміна резерву незароблених премій, валова 

сума 
2013 2071 -13880 

Зміна частки перестраховиків у резерві 

незароблених премій 
2014 -1750 -9917 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
2050 0 0 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 
2070 785 1250 

Валовий: 

прибуток 2090 3954 8366 

збиток 2095 0 0 

Дохід (витрати) від зміни у резервах 

довгострокових зобов'язань 
2105 0 0 

Дохід (витрати) від зміни інших страхових 

резервів 
2110 44 -156 

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 44 -156 

Зміна частки перестраховиків в інших 

страхових резервах 
2112 0 0 

Інші операційні доходи 2120 808 854 

Дохід від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2121 0 0 

Дохід від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
2122 0 0 

Адміністративні витрати 2130 3216 3329 

Витрати на збут 2150 317 1298 

Інші операційні витрати 2180 934 1723 

Витрат від зміни вартості активів, які 

оцінюються за справедливою вартістю 
2181 0 0 

Витрат від первісного визнання біологічних 

активів і сільськогосподарської продукції 
2182 0 0 



Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Фінансовий результат від операційної діяльності: 

прибуток 2190 339 2714 

збиток 2195 0 0 

Дохід від участі в капіталі 2200 0 0 

Інші фінансові доходи 2220 1594 1196 

Інші доходи 2240 53456 25006 

Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0 

Фінансові витрати 2250 0 0 

Втрати від участі в капіталі 2255 0 0 

Інші витрати 2270 88138 25009 

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 

монетарні статті 
2275 0 0 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток 2290 0 3907 

збиток 2295 32749 0 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 695 435 

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності 

після оподаткування 
2305 0 0 

Чистий фінансовий результат: 

прибуток 2350 0 3472 

збиток 2355 33444 0 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0 

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0 

Накопичені курсові різниці 2410 0 0 

Частка іншого сукупного доходу 

асоційованих та спільних підприємств 
2415 0 0 

Інший сукупний дохід 2445 0 0 

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0 

Податок на прибуток, пов'язаний з іншим 

сукупним доходом 
2455 0 0 

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0 

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 

2460) 
2465 -33444 3472 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 2500 49 128 

Витрати на оплату праці 2505 2122 3133 

Відрахування на соціальні заходи 2510 56 524 

Амортизація 2515 93 111 



Стаття 
Код 

рядка 

За звітний 

період 

За аналогічний період 

попереднього року 

1 2 3 4 

Інші операційні витрати 2520 2147 2454 

Разом 2550 4467 6350 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0 

Скоригована середньорічна кількість простих 

акцій 
2605 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 

акцію 
2610 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на 

одну просту акцію 
2615 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0 

 
Керівник Іщук Олеся Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

Головний бухгалтер Хомченко Ірина Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

 

  



Контрольна сума 2DBC9DF68977E7BFE54FB71D418B9C7565C69EC3 

 

 
      КОДИ 

  Дата (рік, місяць, число) 23 лютого 2016 р. 

Підприємство  Приватне акціонерне товариство "Українська аграрно-страхова компанія" за ЄДРПОУ 22800936 

 
Звіт про власний капітал 

за 2015 рік 

Форма №4     Код за ДКУД 1801005 

Стаття 

Ко

д 

ряд

ка 

Зареєстро

ваний 

капітал 

Капіт

ал у 

дооці

нках 

Додатк

овий 

капіта

л 

Резерв

ний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокри

тий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуч

ений 

капіта

л 

Інші 

резе

рви 

Всь

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Залишок 

на початок 

року 

400

0 
12000 683 0 1119 61161 0 0 0 

749

63 

Коригуван

ня: Зміна 

облікової 

політики 

400

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Виправлен

ня 

помилок 

401

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 
409

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Скоригова

ний 

залишок 

на початок 

року 

409

5 
12000 0 0 1119 61161 0 0 0 

742

80 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний 

період 

410

0 
0 0 0 0 -33444 0 0 0 

-

334

44 

Інший 

сукупний 

дохід за 

звітний 

період 

411

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

необоротн

их активів 

411

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Дооцінка 

(уцінка) 

фінансови

х 

411

2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Стаття 

Ко

д 

ряд

ка 

Зареєстро

ваний 

капітал 

Капіт

ал у 

дооці

нках 

Додатк

овий 

капіта

л 

Резерв

ний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокри

тий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуч

ений 

капіта

л 

Інші 

резе

рви 

Всь

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

інструмент

ів 

Накопичен

і курсові 

різниці 

411

3 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Частка 

іншого 

сукупного 

доходу 

асоційован

их і 

спільних 

підприємст

в 

411

4 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інший 

сукупний 

дохід 

411

6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Розподіл прибутку: 

Виплати 

власникам 

(дивіденди

) 

420

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямуван

ня 

прибутку 

до 

зареєстров

аного 

капіталу 

420

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахуван

ня до 

резервного 

капіталу 

421

0 
0 0 0 28000 -28000 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку, 

належна 

до 

бюджету 

відповідно 

до 

законодавс

тва 

421

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Стаття 

Ко

д 

ряд

ка 

Зареєстро

ваний 

капітал 

Капіт

ал у 

дооці

нках 

Додатк

овий 

капіта

л 

Резерв

ний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокри

тий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуч

ений 

капіта

л 

Інші 

резе

рви 

Всь

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

створення 

спеціальни

х 

(цільових) 

фондів 

422

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сума 

чистого 

прибутку 

на 

матеріальн

е 

заохочення 

422

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Внески учасників: 

Внески до 

капіталу 

424

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 

заборгован

ості з 

капіталу 

424

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення капіталу: 

Викуп 

акцій 

(часток) 

426

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепрода

ж 

викуплени

х акцій 

(часток) 

426

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулюван

ня 

викуплени

х акцій 

(часток) 

427

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

427

5 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшенн

я 

номінальн

428

0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Стаття 

Ко

д 

ряд

ка 

Зареєстро

ваний 

капітал 

Капіт

ал у 

дооці

нках 

Додатк

овий 

капіта

л 

Резерв

ний 

капіта

л 

Нерозподі

лений 

прибуток 

(непокри

тий 

збиток) 

Неопла

чений 

капітал 

Вилуч

ений 

капіта

л 

Інші 

резе

рви 

Всь

ого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ої вартості 

акцій 

Інші зміни 

в капіталі 

429

0 
0 0 -683 0 0 0 0 0 -683 

Придбання 

(продаж) 

неконтрол

ьованої 

частки в 

дочірньом

у 

підприємст

ві 

429

1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Разом змін 

у капіталі 

429

5 
0 0 -683 28000 -61444 0 0 0 

-

334

44 

Залишок 

на кінець 

року 

430

0 
12000 0 0 29119 -283 0 0 0 

408

36 

 
Керівник Іщук Олеся Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

Головний бухгалтер Хомченко Ірина Петрівна ___________________ 

    (підпис) 

 

  



 

Примітки до річної фінансової звітності ПрАТ "УАСК" 

За рік, що закінчився 31 грудня 2015 року 

 

1. Загальна інформація 

Ідентифікаційний код 22800936 

Повне найменування ПрАТ "Українська аграрно-страхова компанія" 

Скорочена назва ПрАТ "УАСК" 

Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 

Місцезнаходження м. Черкаси вул. Дашковича 20, офіс 226 

Телефон (0472) 56-65-25 

Факс - 

Е-mail uaic@uaic.com.ua 

Назва посади, прізвище та ініціали 

керівника 
В.О. Голови правління Іщук О.П. 

Прізвище та ініціали головного 

бухгалтера 
Хомченко І.П. 

Кількість працівників 12 

Дата звітності та звітний період 31.12.2015, 2015 рік 

Валюта звітності та одиниця її 

виміру 
Грн. 

 

ПрАТ «Українська аграрно-страхова компанія» розпочало свою діяльність 27 червня 1995 

року, як ЗАТ СК «Саламандра-Дніпро». Остання перереєстрація товариства проведена 16 

листопада 2015 року у зв`язку із зміною  місцезнаходження. Нову редакцію статуту 

товариства було зареєстровано 16.03.2015 року згідно рішення загальних зборів акціонерів 

(протокол №34 від 12.03.2015 р.). ПрАТ «УАСК» має дев`ять  ліцензій від Національної 

комісії, що здійсює державне регулювання на ринку фінансових послуг на здійснення 

добровільних видів страхування інші,  ніж  страхування  життя. 

 

2. Загальні принципи здійснення бухгалтерського обліку господарчої діяльності 

Товариства та Концептуальна основа складання фінансової звітності за 2015 р. 

Ведення бухгалтерського обліку, складання та подання фінансової звітності забезпечується у 

Товаристві бухгалтерською службою, кількісний склад якої визначається штатним розписом, 

затверджується Головою Правління. 

mailto:uaic@uaic.com.ua


Фінансова звітність Товариства за 2015 р. була підготовлена, виходячи з припущення 

безперервної діяльності, що передбачає використання активів та погашення зобов'язань в 

ході звичайної господарської діяльності.  

Згідно ст.12 Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" в 2015 

році Товариство складає звітність за МСФЗ. 

Починаючи з 01.01.2012 р. фінансову звітність за П(С)БО Товариство не складає. 

Товариство здійснює відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій, оцінку 

активів, статей власного капіталу та зобов’язань Товариства згідно МСФЗ, починаючи з 

01.01.2012 р. із застосуванням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджених наказом 

Міністерства фінансів України від  30.11.1999 р. №291 (зі змінами), при цьому Товариство 

самостійно визначає склад субрахунків Плану рахунків для отримання аналітичної та 

синтетичної інформації з метою складання фінансової звітності за МСФО, як це передбачено 

Наказом МФУ №1591 від 09.12.2011 р. 

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 році Товариство дотримувалося 

принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі  складання 

фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України "Про 

бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", а саме: 

- методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони 
здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в 
фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);  

- безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що 
підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому). 

- зрозумілості; 
- доречності (суттєвості); 
- достовірності (правдивість подання, превалюювання сутності над формою, 

нейтральність, обачність, повнота); 
- зіставності; 
- можливості перевірки, тощо. 
Дана фінансова звітність була підготовлена, виходячи з припущення, що Товариство буде 

продовжувати свою діяльність в майбутньому, що має на увазі реалізацію активів та 

погашення зобов'язань в ході звичайної господарської діяльності. 

Фінансова звітність Товариства за 2015 рік є фінансовою звітністю, складеною у повній 

відповідності з МСФЗ, при цьому принцип зі ставності шляхом надання порівняльної 

інформації реалізований Товариством наступним чином:  

- при складанні Балансу (Звіту про фінансовий стан) на 31 грудня 2015 року , Звіту про 
фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік та Звіту про рух грошових 
коштів за 2015 рік Товариством надається порівняльна інформація за 2014 рік, яка була 
надана при складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2014 рік;  

- при складанні Звіту про власний капітал за 2015рік Товариством надається інформація 
щодо розміру власного капіталу станом на початок 2015 року  та додатково надається 
Звіт про власний капітал за 2014 рік ( на виконання вимог п.10 розділу II Наказу МФУ № 
73 від 07.02.2013 р).  

При складанні фінансової звітності на основі МСФЗ за 2015 рік Товариство застосовує МСФЗ, 

що чинні на 31.12.2015 рік та які офіційно оприлюднені на веб - сайті МФУ. 

 



3. Основна інформація щодо відображення активів, зобов’язань та власного капіталу в 

Балансі Товариства станом на 31.12.2015 р. 

Активи, зобов’язання та власний капітал відображені на Балансі Товариства станом на 

31.12.2015 року згідно «Положенню про організацію бухгалтерського обліку та облікову 

політику», яка затверджена Наказом  № 2-3 від 04 січня2012 року «Про  облікову політику 

ПрАТ «УАСК» (із змінами та доповненнями - наказ № 50/1 ОП-З від 01.09.2015 року «Про 

внесення змін в облікову політику ПрАТ УАСК»). 

Облікова політика Товариства визначає та встановлює єдині принципи, методи і процедури, 

що використовуються для відображення в обліку операцій, щодо яких нормативно-

методична база передбачає більш ніж один їх варіант застосування та  розроблена у 

відповідно до вимог :  

- Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ); 

- Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (зі змінами): 

- Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.95 N 88. зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 05.06.95 за N 168/704; 

Методичних рекомендацій щодо суттєвості у бухгалтерському обліку і звітності (лист 

Міністерства фінансів України від 29.07.2003 N 04230-04108); 

- Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 № 419 (зі змінами та доповненнями);  

 - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 

30 листопада 1999 р. № 291 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 9 грудня 

2011 року №1591). 

 

3.1. Облік нематеріальних активі 

Нематеріальні активи Товариство обліковує та відображає в фінансовій звітності згідно МСБО 

38 «Нематеріальні активи».  

Нематеріальні активи Компанії представлені програмним забезпеченням, правами 

користування. Нематеріальні активи відображені в обліку за собівартістю. Амортизація 

нараховується рівними частинами протягом терміну корисного використання нематеріальних 

активів. 

 Строк корисного використання нематеріальних активів за групами: 

програмне забезпечення 3-5 років; 

інше - 3 роки. 

Нематеріальні активи                                                                               тис.грн. 

Найменування 

Первісна 

вартість на 

початок року 

Надійшл

о за рік 

Вибуло за 

рік 

Нарахована 

амортизація 

Залишок 

на кінець 

року 

Нематеріальні активи 16   13 3 



 

3.2. Облік основних засобів 

Основні засоби обліковуються за моделлю собівартості згідно МСБО 16 «Основні засоби» 

 
Групи 

основних 

засобів 

Залишок на 

початок року 

Надійшло 

за рік 

Переоцінка/дооцінка Вибуло за рік Нараховано 

амортизації 

Залишок на 

кінець року 

Первісна 

вартість 

знос  Первісна 

вартість 

знос Первісна 

вартість 

знос  Первісна 

вартість 

знос 

Будинки, 

споруди 1172 422 - - - 1172 425 3 - - 

Транспортні 

засоби 489 247 - 2 - 491 257 10 - - 

Офісне 

обладнання 246 221 114 - - 219 203 19 141 37 

Інші 

необоротні 

матеріальні 

активи 

88 88 48 - - 87 87 48 49 49 

РАЗОМ: 1995 978 162 2 - 1969 972 80 190 86 

 

Група основних засобів «Будинки та споруди» відображаються у фінансовій звітності за 

справедливою вартістю, всі інші групи відображаються за вартістю придбання за 

мінусом накопиченого зносу. Амортизація нараховується рівними частинами протягом 

терміну корисного використання основних засобів без урахування очікуваної 

залишкової вартості. Ліквідаційна вартість визначається для основних засобів групи 

«Будинки та споруди». Строк корисного використання основних засобів за групами: Будинки 

та споруди - 15-30 років; Меблі - 5 років; автомобілі - 10 років; офісне устаткування - 5 роки; 

інші -1 рік. 

 

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

З 01.01.2015 р. набув чинності МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти». 

Корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується і збитки від 

зменшення корисності виникають, якщо є об’єктивне свідчення зменшення корисності 

внаслідок однієї або кількох подій, які відбулися після первісного визнання активу («подія 

збитку»), і така «подія збитку» впливає на попередньо оцінені майбутні грошові потоки від 

фінансового активу або групи фінансових активів, які можна достовірно оцінити.  Об’єктивне 

свідчення того, що корисність фінансового активу або групи фінансових активів зменшується, 

містить у собі спостережні дані, які привертають увагу утримувача активу до таких подій 

збитку:  

- значні фінансові труднощі емітента або боржника;  
- порушення контракту, таке як невиконання зобов’язань чи прострочування платежів 

відсотків або основної суми;  



- стає можливим, якщо позичальник оголосить банкрутство або іншу фінансову 
реорганізацію.  

 

3.4.Запаси 

Запаси відображаються в обліку за собівартістю. 

На видатки запаси відносяться за методом середньозваженої собівартості. 

Найменування 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Сировина і матеріали 1 - - 

Паливо 15 15 16 

Запасні частини 28 31 - 

інші матеріали 59 58 1 

Разом:        103 104 17 

 

 

3.5. Дебіторська заборгованість 

3.5.1.Дебіторська заборгованість за продукці  ,товари, роботи, послуги. 

Дебіторська заборгованість відображається за вартістю очікуваних надходжень. 

До складу  дебіторської заборгованості включена заборгованість по нарахованим за 

договорами страхування  страховим платежам, оплата яких здійснюється частинами.     

 

Показник 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

До 12 місяців, тис. грн. 520 396 559 

    

Резерв сумнівних боргів не формувався, так як є впевненість в надійності дебіторів і в тому, 

що заборгованість буде погашено в строки згідно умов договору. 

 

3.5.2.Інша дебіторська заборгованість 

тис.грн. 

Показник Станом на Станом на Станом на 



31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 

Розрахунки з асистуючими компаніями 30 29 8 

 Розрахунки із надання агенських послуг для 

інших страховиків 
42 30 35 

Розрахунки з банками - 1 500 1500 

Розрахунки по цінним паперам - - 30 212 

Інша заборгованість 32 48 32 

Разом: 104 1 607 31787 

 

3.6.Поточні зобовязання і забезпечення     

Зобов’язання Товариство класифікує на довгострокові та поточні. 

Довгострокові зобов’язання Товариства складаються зі страхових резервів, сформованих згідно 

вимогам Національної комісії, що здійснює державне регулювання на ринку фінансових послуг.  

Поточні зобов’язання Товариства складається  із поточної кредиторської заборгованості за 

отримані послуги .  

                                                                                                                                             тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Поточна кредиторська заборгованість за товари , 

роботи, послуги 
 31 14 

Поточна кредиторської заборгованості за 

одержаними авансами  

 

17 19 674 

Поточна кредиторська заборгованість за 

договорами перестрахування 
35 2024 107 

Поточна кредиторська заборгованість по 

розрахункам з бюджетом 
- - 4 

Інші поточні зобов`язання 1 48 230 

Разом: 53 2122 1029 

 

3.7. Грошові кошти 

Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у банках, 

грошові кошти в дорозі. 

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю.  



                                                                                                                                  тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Каса 3 3 - 

Поточні рахунки в банку 183 877 1 505 

Депозитні рахунки 7 837 32 820 11 397 

Грошові кошти в дорозі - - - 

Разом: 8 023 33700 12 902 

 

У своїй інвестиційній діяльності керівництво Товариства дотримується виваженої політики, 

оскільки в тих економічних умовах, які склалися в нашій країні на даний час, дуже важливо 

вчасно та виважено диверсифікувати  ризики. Для повсякденної роботи та  для розміщення 

інвестиційних ресурсів Товариство вибирає тільки високо надійних партнерів у банківському 

секторі . Депозитні банківські вклади розміщені  з урахуванням вимог щодо кредитного 

рейтингу банківської установи, в якій розміщені активи страховика, що включаються до суми 

прийнятних активів із метою дотримання нормативу  достатності активів. Рейтинг 

банківських установ, в яких розміщені депозитні вклади Товариства, відповідає 

інвестиційному рівню за національною рейтинговою шкалою, визначеною Законодавством 

України.  

 "Грошові кошти та їх еквіваленти" (на кінець звітного періоду)                                     тис.грн. 

Показник 
Ідентифікаційний 

код за ЄДРПОУ 

Термін вкладень 

Початок/кінець 

Сума 

вкладень 

Грошові кошти та їх еквіваленти    12 902 

зокрема:на поточних рахунках    15 05 

Вклади в банках (депозити), у тому 

числі(назва банківської установи): 

   
11 397 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль " 14305909 25.05.2015 26.05.2016 90 

ПАТ "Райффайзен Банк Аваль " 14305909 14.12.2015 14.01.2016 1000 

ПАТ "Укрсоцбанк" 00039019 14.12.2015 15.01.2016 1500 

ПАТ "Укрсоцбанк" 00039019 17.12.2015 18.01.2016 1500 

ПАО "ОТП Банк" 21685166 14.12.2015 14.01.2016 1300 

ПАО "ОТП Банк" 21685166 18.12.2015 18.02.2016 500 

ПАО "ОТП Банк" 21685166 24.12.2015 24.02.2016 1000 

ПАО "ОТП Банк" 21685166 28.12.2015 29.02.2016 1000 

АКІБ "Укрсиббанк" 09807750 15.05.2009 31.12.2015 7 



ТА Прокредит Банк 21677333 30.11.2015 04.01.2016 1000 

ТА Прокредит Банк 21677333 08.12.2015 11.01.2016 1500 

ТА Прокредит Банк 21677333 10.12.2015 11.01.2016 1000 

 

4. Страхова діяльность 

Облік страхової діяльності здійснюється Товариством згідно МСФЗ 4 «Страхові контракти» та 

вимог державного регулятора страхової діяльності Національної комісії з регулювання ринків 

фінансових  послуг. 

Товариство надає  послуги добровільного  страхування з видів страхування, інших,  ніж 

страхування  життя,  у відповідності до отриманих ліцензій. 

Товариство здійснило тестування договорів Товариства на відповідність страховим 

контрактам  згідно МСФЗ 4 «Страхові контракти». 

За результатами тестування Товариство зазначає, що страхові контракти, які укладаються 

Товариством,  є страховими контрактами у відповідності до ЗУ «Про страхування» та 

критеріям визначення страхових контрактів, які передбачені МСФЗ 4 «Страхові контракти» та  

не містять депозитних компонентів та  вбудованих похідних інструментів, відповідають 

основним критеріям страхових контрактів за МСФЗ 4:   

- наявна невизначеність події що до страхового випадку; 
- наявність значного страхового ризику; 
- наявність збитків застрахованої особи у разі настання страхової події. 
 

   Страхова діяльність : 

 

 Динаміка чистих страхових премій  

 тис.грн. 

За видами страхування  
2013р. 

Страхові премії 

2014р. 

Страхові премії 

2015р. 

Страхові премії 

страхування від нещасних випадків 20 17 18 

медичне страхування (безперервне 

страхування здоров'я ) 
942 983 1 224 

страхування наземного транспорту(крім 

залізничного) 
653 1 171 1 931 

страхування від вогневих ризиків та ризиків 

стихійних явищ 
235 891 705 

страхування майна (іншого, ніж передбачено 

пунктами 7-12) 
240 891 705 

страхування відповідальності перед третіми 

особами(іншої, ніж передбачена пунктами 12-

14 цієї статті) 

17 11 2 

 страхування фінансових ризиків 439 - - 

страхування сільськогосподарської продукції 28 630 6 247 5 401 

Всього: 31 176 10 210 9 986 

 



Пріоритетними видами страхування в звітному періоді були:медичне страхування, 

страхування наземного транспорту, страхування майна (іншого, ніж передбачено графами 7 - 

12), страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійний явищ, страхування 

сільськогосподарської продукції. 

Страхова діяльність  на протязі 2015 року була прибутковою. 

Слід зазначити, що в Товаристві протягом 2015 року постійно проводилась робота по 

залученню нових клієнтів та розширенню сфери діяльності Товариства, пов’язану з 

розширенням переліку страхових продуктів і вивченням ринку перестрахування. 

Розрахунки із страхувальниками проводяться своєчасно.  

Відокремлених підрозділів Товариство не має. 

 

4.1. Облік забезпечення в страховій діяльності 

Аналітичний облік резервів із страхування  здійснюється за договорами  страхування, де 

Страховик несе відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями.  

Формування страхових резервів здійснюється згідно вимогам Державного регулятора. 

В 2015 р. Товариство формувало страхові резерви згідно вимогам ЗУ «Про страхування» та 

вимогам державного регулятора страхової діяльності Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України, які викладені в Розпорядженні № 3104 від 17.12.2004 р. 

«Правила формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, 

іншими, ніж страхування життя», кошти страхових резервів розміщуються згідно 

«Положення про обов’язкові критерії та нормативи достатності, диверсифікованості  та 

якості активів, якими представлені страхові резерви з видів страхування, інших, ніж 

страхування життя», затвердженого  Розпорядженням Державної комісії з регулювання 

ринків фінансових послуг України від 08.10.2009 року № 741.  

Компанія формує та веде облік страхових резервів з метою забезпечення майбутніх виплат 

страхових сум і страхового відшкодування залежно від видів страхування 

(перестрахування):  

- незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим 
ризикам, які не минули на звітну дату; 

- резерв заявлених, але не виплачених збитків. 
 

4.1.1.Резерви незароблених премій (РНП) 

Формування страхових резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог 

страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами 

страхування. Частки перестраховиків у відповідних видах страхових резервів за видами 

страхування визначаються одночасно з розрахунком страхових резервів. 

- Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування 
окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів 
незароблених премій , розрахованих за кожним видом страхування. 



- Розрахунок величини резерву незароблених премій на протязі 2015 року здійснювався 
методом визначеним Законом України «Про страхування» та обліковою політикою 
товариства, а саме величина резерву незароблених премій встановлюється із 
застосуванням коефіцієнту 1 залежно від часток надходжень сум страхових платежів з 
відповідних видів страхування у розрахунковий період, а саме у кожному місяці 
попередніх дев'яти місяців і обчислюється так: 

- частки надходжень страхових платежів за перші три  місяці  розрахункового періоду 
множаться на 1/4, 

- частки надходжень  страхових  платежів за перші три місяці розрахункового періоду 
множаться на 1/2, 

- частки надходжень  страхових платежів за перші три   місяці розрахункового періоду 
множаться на 3/4. 

 Отримані суми додаються. Резерв незароблених премій відображений у відповідній 

окремій статті балансу , як зобов'язання. Збільшення (зменшення) величини резервів 

незароблених премій у звітному періоді відповідно зменшує (збільшує) дохід від 

страхування. 

- Формування резервів здійснюється  на підставі даних операційного блока  1С 
«Підприємство». 

4.1.2.Резерв заявлених, але не виплачених збитків 

Формування резерву заявлених, але не виплачених збитків , Компанія здійснює за наявності 

вимог страхувальників (перестрахувальників) на звітну дату, що підтверджується 

документально. 

Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків на звітну дату є сумою 

зарезервованих несплачених сум страхового відшкодування, по яких не прийнято рішення 

про повну або часткову відмову у виплаті страхових сум. Величина резервів заявлених, але 

не виплачених збитків відображається в балансі Компанії, як зобов'язання. 

Розрахунок  резерву заявлених, але не  виплачених  збитків  здійснюється   окремо  за   

кожним діючим на звітну дату договором.      

Динаміка формування страхових резервів 

                                                                                                                                        тис.грн.                                                                                                                   

Вид резервів 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Величина сформованих страхових резервів на 

кінець звітного періоду, із них: 
16 339 2615 4642 

технічні резерви 16 339 2 615 4 642 

у тому числі резерви незароблених премій 16 301 2 421 4 492 

резерв заявлених, але не виплачених збитків 38 194 150 

Величина часток перестраховиків у резервах 

незароблених премій 
12 160 2 243 492 

 



4.1.3.Перестрахування 

При здійсненні страхової діяльності товариство здійснює перестрахування ризиків в 

обсягах, що перевищує можливість їх виконання за рахунок власних коштів. Метою 

перестрахування є підвищення фінансової стійкості компанії, підвищення 

платоспроможності та перерозподілу збитків у разі настання страхових випадків за прямими 

договорами страхування. 

Щодо економічної доцільності укладання договорів перестрахування, в частині отримання 

прибутку, врахувати настання або не настання страхових випадків з точністю не можливо. 

Договори перестрахування оцінюються для того, щоб визначити можливість істотного 

збитку. При здійсненні операцій перестрахування частки страхових премій, які були 

сплачені за договорами перестрахування, формують права вимоги до 

перестраховиків і обліковуються, як суми часток перестраховиків у резервах 

незароблених премій. 

 

Динаміка перестрахових  платежів  

                                                                                                                                         тис.грн. 

За видами страхування 

   2013р. 

Перестрахо

ві премії 

 

2014р. 

Перестрахо

ві премії 

 

2015р. 

Перестрахові 

премії 

 

страхування наземного транспорту(крім залізничного) 85 71 333 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних 

явищ 

132 551 340 

страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 

7-12) 

169 551 340 

страхування сільськогосподарської продукції 21 924 2648 134 

страхування фінансових ризиків 375 - - 

Всього: 22 685 3821 1 147 

 

4.2.  Здійснення процедури перевірки адекватності страхових зобов’язань 

Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на кожну 

звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього 

поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. 

Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за вирахуванням 

відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є 

неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, 

нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та збитки. 

Для оцінки адекватності резервів незароблених премій (LAT тест) використовуються 

загальноприйняті актуарні методи, методи математичного моделювання комбінованої 

збитковості, теорії випадкових процесів, методи теорії ймовірностей та математичної 

статистики. 



Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але незаявлені та збитків, що 

заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики, зокрема 

перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних, актуарні 

методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку страхових 

виплат. Для тих видів страхування, де резерви збитків, що виникли, але не заявлені та/або 

резервів збитки, що заявлені, але не врегульовані, сформовано в нульовому розмірі, 

коректність перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез. 

З метою перевірки адекватності страхових зобов’язань Товариство користувалось послугами  

ТОВ «Дослідницький центр «Евклід». 

 

5.Процедура управління ризиками 

Товариство, як страхова компанія, виділяє два різновиди ризиків:  ті,  які надходять вiд 

страхувальникiв, та ті, що обумовленi її дiяльнiстю. Ризик страхувальника - невизначена 

можливiсть появи збиткiв (втрат, пошкоджень та знищення), вимiряного в грошовому виразi. 

Ризик страховика - невизначена можливiсть недостатностi коштiв страхової компанiї для 

виконання своїх фiнансових зобов'язань. Використовуются для аналізу такi фактори ризику: 

страховий ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик лiквiдностi; операцiйний ризик; 

груповий ризик; системний ризик.           

Iнвестицiйнi ризики (ризики, пов'язанi iз активами) - це рiзнi ризики, якi прямо чи 

опосередковано пов'язанi зi спроможнiстю управляти активами.  

Джерелом покриття iнвестицiйних ризикiв є власнi вiльнi кошти та резерви, передбаченi його 

органiзацiйно-правовою формою.  

Дохiд, отриманий Товариством за видами страхування, використовується для виконання 

страхових зобов'язань, коли кошти страхових резервiв та власних вiльних коштiв  стає 

недостатньо.  

До нефiнансових ризикiв вiдносять ризик репутацiї страховика, юридичний ризик порушення 

або недотримання вимог нормативно-правових актiв, законодавства, угод, стратегiчний 

ризик неправильних управлiнських рiшень, операцiйно-технiчний ризик. Процес управлiння 

такими ризиками зводиться до їх мiнiмiзацiї.  

 

5.1.Управління фінансовими ризиками 

Фiнансовi ризики (ризик лiквiдностi, змiни процентної ставки, валютний, ринковий ризик, 

ризик втрати майна та iн.) оптимiзуються. До фiнансового ризику вiдносить технiчний ризик 

страховика, який визначається як ймовiрнiсть того, що розмiр виплат буде бiльшим за суму 

зiбраних страхових премiй, яких буде недостатньо для покриття витрат страхової органiзацiї 

У Товариства відсутній кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, оскільки всі 

укладені договори страхування за результатами тестування визнані страховими контрактами, 

в зв’язку з відсутністю вбудованих похідних інструментів, відсутні  непогашені  кредитні 

залишки, та  відсутня залежність від процентних ставок,  які великою мірою залежать від 

загальних та специфічних ринкових змін. 

 

5.2.Управління страховими ризиками 



Товариство забезпечує чітке виконання своїх зобов`язань перед страхувальниками, в зв`язку 

з чим не має заборгованості перед ними і своєчасно проводе розрахунки з кожним 

страхувальником при настанні страхового випадку. 

 

Динаміка виплат страхові відшкодування тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Страхові відшкодування 1 427 1 710 829 

 

Компанія відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, визначеним 

договором страхування , а також наявності документів, що підтверджують факт настання 

страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, 

проведеного внутрішнього службового розслідування. 

 

Максимальна страхова виплата/відшкодування за окремим страховим випадком. тис.грн. 

Показник 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Вид страхування 

Страхування 

сільськогосподарської 

продукції 

Страхування 

сільськогосподарської 

продукції 

Страхування 

сільськогосподарської 

продукції 

Страхова сума 450 644 45 

 

Кількість укладених страхових контрактів 

Показник 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Договір, шт 710 662 524 

 

Фактичний запас платоспроможності в Компанії перевищує розрахунковий . 

Показник 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Величина перевищення фактичного запасу 

платоспроможності страховика над 
67 899 73 381 39 205 



розрахунковим нормативним запасом 

 

 З метою уникнення і мінімізації ризиків, пом’якшення їх наслідків, зменшення вразливості 

до них в ПрАТ «УАСК» функціонує Стратегія управління ризиками затверджена рішенням 

виконавчого органу Товариства (протокол засідання Правління ПрАТ «УАСК» № 1 від 02 

червня 2014 р.). 

Товариством оцінюється страховий ризик з позиції ймовірності настання страхової події та 

кількісних характеристик можливого збитку. Ризики класифікуються за різними ознаками, 

насамперед: 

- за джерелом небезпеки; 

- за обсягом відповідальності Компанії; 

- специфічні ризики (політичні, екологічні, транспортні тощо); 

- об’єктивні ризики (ризики, що пов’язані з неконтрольованими факторами); 

- суб’єктивні ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальність) . 

В Компанії ведеться моніторинг та здійснюються заходи для  мінімізації ризиків, а саме: 

-  компанія створює  достатньо диверсифікований портфель страхових продуктів. 

- в випадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10% 

сплаченого статутного фонду та сформованих страхових резервів, укладаються договори 

перестрахування. Перестрахування здійснюється в українських та закордонних  страхових 

компаніях, репутація і досвід роботи яких дозволяє бути впевненими у виконанні 

перестраховиками своїх зобов'язань, які мають значний досвід роботи на страховому ринку.  

- представлення технічних резервів відповідає  «Положенню про обов'язкові критерії та 

нормативи достатності, диверсифікованості та якості активів, якими представлені страхові 

резерви з видів страхування, інших, ніж страхування життя». 

 

5.3.Управління ризиком капіталу 

Політика Товаристваї передбачає підтримку стабільного рівня капіталу з метою забезпечення 

належної довіри з боку інвесторів, власників полісів та інших учасників ринку, а також для 

забезпечення стійкого розвитку господарської діяльності у майбутньому. Здійснюючи 

управління капіталом, Компанія має на меті: 

- виконання вимог щодо капіталу, які встановлює регулятор ринку страхування, на якому 
Компанія здійснює свою діяльність; 

- збереження здатності Компанії продовжувати безперервну діяльність, що передбачає 
спроможність і надалі забезпечувати доходи для акціонерів та вигоди для інших 
зацікавлених осіб; 

- забезпечення адекватного доходу для акціонерів, визначаючи ціни страхування 
пропорційно рівню ризику. 

Компанія повинна виконувати вимоги щодо платоспроможності страхових компаній, які є 

чинними в Україні. Компанія проводить необхідне тестування з метою забезпечення 

постійного та повного виконання цих вимог, серед яких є вимога щодо утримання надлишку 



фактичного запасу платоспроможності (нетто-активів)  порівняно з розрахованим 

нормативним запасом платоспроможності. 

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи)  дорівнює різниці між сукупними 

активами за вирахуванням нематеріальних активів та загальною сумою зобов’язань, 

включаючи страхові резерви.  

Компанія дотримувалась усіх зовнішньо встановлених вимог до капіталу станом на 31 грудня 

2015 р.  Протягом звітного періоду Товариство не змінювала свій підхід до управління 

капіталом. 

 

6. Основна інформація щодо відображення доходів та витрат в Звіті про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) 

6.1. Доходи  пов’язані зі страховою діяльністю. 

Доходи Товариства, пов’язані зі страховою діяльністю, визнаються та нараховуються згідно 

з МСБО 4  “Страхові контракти». До складу доходу від страхової діяльності  включаються:  

- страхові  премії нараховані,  в частині  сум  страхових  платежів,  що  відповідають 
страховим ризикам на звітну дату; 

- частки страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками; 
- результат зміни резервів із страхування. 

Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами 

страхування залежить від визначених договором страхування умов набрання чинності та 

сплати страхувальником страхових платежів. Якщо договір страхування набирає чинності із 

зазначеної в ньому дати, нарахування страхових платежів здійснюється в тому періоді, до 

якого належить, зазначена в договорі дата.  

У разі дострокового припинення договору страхування за заявою страхувальника, страховик 

повертає йому страховий платіж, який розраховується актуарно на дату розірвання такого 

договору. 

У відповідності до вимог підготовки фінансової та податкової звітності застосовується   

принцип нарахування та відповідності доходів та витрат. 

 

Чисті зароблені страхові премії, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Премії підписані,валова сума 31 042 8 848 9 536 

Премії передані у перестрахування 22 570 3 195 976 

Зміна резерву незароблених премій (6 575) (13 880) 2 071 

Зміна частки перестраховиків у резервах 

незароблених премій 

6 874 (9 917) (1 750) 

Чисті зароблені страхові премії: 21 923 9 616 4 739 

 

6.2.Страхові виплати 



Компанія відображає суми витрат, пов'язаних із страховими виплатами, у випадку, якщо є 

укладений договір страхування, страховий випадок відповідає ризикам, визначеним 

договором страхування , а також наявності документів, що підтверджують факт настання 

страхового випадку, суму збитку, який був отриманий в результаті його настання, 

проведеного внутрішнього службового розслідування. 

 

6.3.Регрес 

Компанія виплачує страхові відшкодування при настанні страхового випадку в межах 

страхової суми за наявності всіх підтверджуючих документів, які були визначені 

договором страхування. При цьому, у разі наявності винної сторони і виплати страхового 

відшкодування постраждалій стороні, відповідно до Цивільного кодексу України, страхова 

компанія має право зворотної вимоги (регресу) до винної сторони в розмірі виплаченого 

страхового відшкодування. 

 

Чисті понесені збитки за страховими виплатами, тис.грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Чисті понесені збитки за страховими 

виплатами 

1 048 1 250 785 

 

6.4.Інші доходи 

Компанія отримує інший дохід, який не пов'язаний з проведенням операцій страхування, а 

саме: від надання агентських послуг для інших страховиків, часток страхових відшкодувань, 

виплат компенсованих перестраховиками, сум, що повертаються із технічних резервів, 

інших, ніж резерви незароблених премій, від розміщення тимчасово вільних грошових коштів 

( відсотки від депозитів), від продажу цінних паперів. 

Інший дохід визнається, коли є впевненість, що Компанія отримає економічні вигоди від 

проведених операцій і розмір доходу можна достовірно визначити. Дохід визнається за 

вирахуванням витрат на його одержання у тому періоді, в якому проведена операція. 

 

Склад інших операційних доходів, тис. грн.: 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Дохід від надання послуг іншим страховикам 307 380 441 

Інші доходи від операційної діяльності 887 474 97 



Разом: 1 194 854 538 

 

6.5.Визнання витрат 

Компанія несе витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також 

інші витрати, які не пов'язані зі страховою діяльністю. Витрати визнаються у звіті про 

фінансові результати, якщо виникає зменшення в майбутніх економічних вигодах, які 

пов'язані зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, і які можуть бути визначені. 

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення 

між понесеними витратами та прибутками за конкретними статтями доходів. Витрати 

визнаються у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють майбутні 

економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 

відповідати вимогам визнання як актив у балансі. 

       

6.5.1.Адміністративні витрати, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Оплата праці та нарахування 2164 2 378 2 403 

Витрати на відрядження 36 137 18 

Амортизація основних засобів 151 111 93 

Комунальні послуги 41 37 27 

Оренда приміщення 170 156 79 

Витрати на зв'язок 16 14 18 

Програмне забезпечення 48 23 112 

Банківські послуги 31 21 33 

Інші витрати 314 457 433 

Всього адміністративних витрат: 2 971 3 329 3 216 

 

 

6.5.2.Витрати на збут, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 



Витрати, пов’язані з укладанням та 

пролонгацією договорів страхування 
2 678 1 293 308 

Інші витрати на збут послуг 75 5 9 

Всього витрат на збут: 2 753 1 298 317 

       

6.5.3.Інші операційні витрати, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Iншi витрати операцiйної дiяльностi 2290 1723 664 

 

6.6.Інші фінансові  доходи, тис.грн.:  

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Інші фінансові доходи 750 1 196 1 504 

 

6.7.Інші  доходи, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Дохiд вiд реалiзацiї необоротних активiв - 6 998 

Дохід від реалізації фінансових інвестицій - 25 000 52 458 

Разом: - 25 006 53 456 

 

6.8.Інші  витрати, тис. грн. 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Собiвартiсть реалiзованих фiнансових 

iнвестицiй 
- 25000 52 459 

Собiвартiсть реалiзованих необоротних актiвiв - 7 312 

Уцiнка необоротних активiв i фiнансових - - 35 309 



iнвестицiй 

Списання необоротних активів 2 2  

Разом: 2 25 009 88 138 

 

6.9.Фінансовий результат 

Стаття 
Станом на 

31.12.2013 

Станом на 

31.12.2014 

Станом на 

31.12.2015 

Фінансовий результат до оподаткування 

(прибуток/збиток) 
14 054 3 907 -32 749 

Податок на прибуток 434 435 695 

Чистий фінансовий результат 

(прибуток/збиток) 
13 920 3 472 -33 444 

 

 

7. Податок на прибуток. 

Компанія вважає, що вона нараховує податкові зобов'язання належним чином для всіх 

відкритих періодів перевірки, виходячи з власної оцінки багатьох факторів, й включаючи 

минулий досвід та зміни податкового законодавства. 

 

8.Використання прибутку 

Шляхи використання прибутку визначаються  Статутом Товариства та Загальними зборами 

Акціонерів Товариства. 

 

9. Опереції з пов`язаними сторонами. 

Для цілей складання фінансової звітності, сторони вважаються пов’язаними у відповідності до 

визначень у МСФЗ 24 «Розкриття інформації  про пов’язанні сторони». Сторони, як правило, 

пов'язані, якщо вони перебувають під загальним контролем, або одна зі сторін має можливість 

контролювати іншу або може справити значний вплив на іншу сторону при прийнятті фінансових 

та операційних рішень. При розгляді кожної можливої пов'язаної сторони, особлива увага 

приділяється змісту відносин, а не тільки їх юридичній формі.    

9.1. Пов’язані сторони – фізичні особи:  

        Список пов'язаних сторін Статус 

Назаренко Василь Миколайович 
Акціонер , голова правління 

з 01.01.2015р. по 11.03.2015р. компанія 



 

 

 

 

 

 

 

9.2. Пов’язані сторони – юридичні особи:  

- Компанія Онуріс Холдінг Лімітед акціонер Товариства з часткою в статутному капіталі в 
розмірі 8 %, країна реєстрації Компанії – Республіка Кіпр   

- Компанія Тінторетто Холдінг Лімітед  – акціонер Товариства з часткою в статутному 
капіталі в розмірі 9,75 %, країна реєстрації Компанії – Республіка Кіпр  

- Компанія Клонтер Інвестментс Лімітед –    акціонер Товариства з часткою в статутному 
капіталі в розмірі 9 %, країна реєстрації Компанії – Республіка Кіпр  

- ТОВ «ПромІнвест» (код ЄДРПОУ 5087746283840)  – акціонер Товариства з часткою в 

статутному капіталі в розмірі 9 %, країна реєстрації Компанії – Російська Федерація  

- Компанія Форса Зеро Лтд  – акціонер Товариства з часткою в статутному капіталі в розмірі 8 

% 

- Компанія Іст Сантерман Порт – акціонер Товариства з часткою в статутному капіталі в 

розмірі 9 % 

- Компанія Верте Ренто Лтд– акціонер Товариства з часткою в статутному капіталі в розмірі 

9 %, країна реєстрації Компанії – Республіка Кіпр  

- Компанія Лахор Консалтантс Лімітед  – акціонер Товариства з часткою в статутному 

капіталі в розмірі 9,75 %, країна реєстрації Компанії – Республіка Кіпр  

- ТОВ «КУА та АПФ «Астарта-Інвест»   – акціонер Товариства з часткою в статутному 

капіталі в розмірі 9 %, країна реєстрації Компанії – Україна  

- ТОВ “ТЕК “Енергоінвест”  – акціонер Товариства з часткою в статутному капіталі в розмірі 

9 %, країна реєстрації Компанії – Україна 

- ПрАТ "Каньйон" – акціонер Товариства з часткою в статутному капіталі в розмірі 9,91 %, 

країна реєстрації Компанії – Україна 

 

9.3.Основні операції з пов'язаними сторонами: 

Пов`язана сторона Операція 

Назаренко Василь Миколайович 
Оплата праці ключового управлінського 

персоналу згідно штатного розпису 

Назаренко Ігор Васильович 
Оплата праці ключового управлінського 

персоналу згідно штатного розпису 

Назаренко Ігор Васильович 

Договір № 12/03-М купівлі-продажу рухомого 

майна  від 12.03.2015 року між ПрАТ «УАСК» та 

Назаренком І.В. 

Савенко Олександр Анатолійович Оплата праці ключового управлінського 

персоналу згідно штатного розпису 

Іщук Олеся Петрівна Оплата праці ключового управлінського 

персоналу згідно штатного розпису 

Назаренко Ігор Васильович 
Акціонер  з 01.01.2015р. по12.03.2015р. , 

заступник голови правління з 01.01.2015р. по 

20.05.2015р. компанія 

Савенко Олександр Анатолійович 
Голова правління з 12.03.2015р.-12.11.2015р. компанія 

Іщук Олеся Петрівна В.О.Голови правління з 13.11.2015р. по 

теперішній час компанія 



 

 

 

 

 

 

10.Звіт про рух грошових коштів 

Товариство складає Звіт про рух грошових коштів згідно МСФЗ 7 «Звіт про рух грошових 

коштів» прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи 

валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів.        

 

11. Звіт про власний капітал 

Станом на 31.12.2015 року розмір резервного капіталу становить 29 119 тис. грн. Резервний 

капітал складається 100% з  резервного фонду  в розмірі  29 119 тис. грн.  

Станом на 31.12.2015 року розмір нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) склав 

(283) тис. грн.    

Додатковий вкладений капітал відсутній. 

Склад статутного капіталу:  

- зареєстрований Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2015 року складає 12 000 
тис. грн. 

- зміни протягом звітного періоду в кількості акцій не відбувалися. 
- дивіденди протягом 2015 року  не нараховувались та не сплачувались . 
 

12. Події після дати балансу 

  На дату подання звітності не відбувалися події, які б суттєво вплинули на фінансовий 

результат за 2015 рік. 

 

  Управлінський персонал Товариства подає фінансову звітність акціонерам для 

затвердження  на річних Загальних зборах, які заплановані на 27 квітня  2016 року. 

Затверджену фінансову звітність реєструють у НКЦПФР до 01.06.2016 року. 

 

 

 

В.О. Голови правління                О.П.Іщук 

 

Головний бухгалтер                           І.П.Хомченко 

 

 

 

 

 

 


