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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН 
       

  
Примітки На 

31.12.2018 
На 

31.12.2017  
Основні засоби  2 16 987 16 533 

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший сукупний дохід 

5 5 414 5 414 

Довгострокова дебіторська заборгованість 5 2 100 135 

Нематеріальні активи, крім гудвілу 3 663 1 344 

Відстрочені аквізиційні витрати 4 300  

Необоротні активи  25 464 23 426 

    
Грошові кошти та їх еквіваленти 7 10 389 9 996 

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
амортизованою вартістю 

5 7 099 4 228 

Дебіторська заборгованість за страховою 
діяльністю, чиста 

6 5 566 7 621 

Інші фінансові активи, що оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток або збиток 

5 1 993 2 937 

Активи за перестрахуванням 4 1 406 1 642 

Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів  210 196 

Дебіторська заборгованість за виданими авансами  24 27 

Витрати майбутніх періодів  12  

Запаси  3 2 

Оборотні активи  26 702 26 649 

Необоротні активи, утримувані для продажу  9 087 9 087 

AКТИВИ  61 253 59 162 

    
Акціонерний (статутний) капітал 8 33 510 33 510 

Капітал у дооцінках  13 448 13 041 

Резервний капітал 9 - 2 208 

Інші фонди 
 

2 462 2 000 

Непокритий збиток 
 

(6 453) (4 495) 

Капітал  42 967 46 264 

 Зобов'язання за страховою діяльністю 10 14 403 10 699 

Короткострокові резерви на винагородження 
працівників 

12 145 124 

Короткострокова кредиторська заборгованість 11 3 468 1 527 

Зобов’язання з податку на прибуток  270 548 

Короткострокові зобов'язання  3 738 12 898 

Зобов'язання  18 286 12 898 

КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ'ЯЗАННЯ  61 253 59 162 
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ЗВІТ ПРО СУКУПНІ ДОХОДИ 

 
      

 
Показники Примітки Рік, що закінчився 31 грудня 

 2018 2017 

    
Страхові премії 14 55 153 38 283 

Зміна резервів незароблених премій 10 1 779 3 401 

Страхові премії, що передані перестраховикам  (15 855) (5 173) 

Страхові виплати 17 (20 365) (16 147) 

Фінансовий результат від страхової 
діяльності 

 20 712 13 562 

Інвестиційні доходи 15 1 756 1 634 

Доходи від реалiзації фiнансових iнвестицiй  125 - 

Інші операційні доходи 16 871 1 338 

Чисті доходи   23 464 16 534 

Витрати на управління та маркетинг  (19 723) (11 963) 
Витрати від зміни інших страхових резервів 10 (5 719) (228) 
Інші операційні витрати 18 (117) (158) 
Витрати операційної діяльності   (25 559) (12 349) 

Результат від операційної діяльності   (2 095) 4 185 

Витрати від реалiзації фiнансових iнвестицiй  - (181) 

Знецінення фінансових активів  - (551) 

Ліквідація необоротних активiв  (9) (127) 

Витрати за податком на прибуток 13 (1 655) (1 908) 

    Прибуток (збиток) за рік   (3 759) 1418 
 
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 

 407 1 038 

Всього інший сукупний дохід  407 1 038 

СУКУПНИЙ ДОХІД  (3 352) 2 456 
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 
 

Показники Примітки Рік, що 
закінчився 

31 грудня 2018р. 

Рік, що 
закінчився 

31 грудня 2017р. 

    
Рух коштів у результаті операційної діяльності 

    

Надходження від страхових премій  57 903 35 104 

Повернення податків і зборів    

Інші надходження  1 218 1 767 

Витрати на придбання товарів, робіт, послуг  (21 162) (7518) 

Витрати на страхові виплати  (20 231) (15 975) 

Витрати на агентські винагороди  (13 786) (6 633) 
Витрати на оплату податку на прибуток  (1 890) (929) 

Витрати на оплату праці  (1 673) (1 466) 

Витрати на оплату внесків на соціальні заходи  (450) (394) 

Витрати на оплату інших податків і зборів  (403) (341) 
    
Чистий рух від операційної діяльності  (474) 3 615 

Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

   

Надходження від реалізації фінансових активів, 
що оцінюються за амортизованою вартістю 

 4 624 - 

Надходження від отримання відсотків  1 744 1 535 

Надходження від реалізації необоротних активів 
та корпоративних прав 

 - 362 

Надходження від повернення позик  1 8 

Витрачання на придбання фінансових активів, 
що оцінюються за амортизованою вартістю 

 (9 720) - 

Чистий рух від інвестиційної діяльності   (3 351) 1 905 

Чистий рух грошових коштів за рік  (3 825) 5 520 

Залишок коштів на початок року 5,7 14 222 8 703 

Вплив зміни валютних курсів  (8) (1) 

Залишок коштів на кінець року 5,7 10 389 14 222 
 
 

Для цілей звіту про рух грошових коштів у 2017 році до грошових коштів на рахунках в банках було 
віднесено депозити строком більше 3 місяців з дати розміщення, які було включено до фінансових 
інвестицій. 

 
 

 2018 
 

2017  

Грошові кошти 10 389 9 994 
Поточні фінансові інвестиції - 4 228 

 в т.ч. депозити строком 
більше 3-х місяців з дати 

розміщення 

 
- 

 
4 228 

Всього 10 389 14 222 
 



 Річна  фінансова звітність ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» 
 за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. (в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
 

5 
 

 
ЗВІТ ПРО ЗМІНИ В КАПІТАЛІ 
 
            

Показники  Зміни капіталу власників компанії  

 

Акціонерний 
(статутний) 

капітал 

Капітал у 
дооцінках 

Додатковий 
капітал 

Резервний 
капітал 

Інші фонди Нерозподілений 
прибуток 

Всього 
капітал 

власників 

Залишок на 31.12.2016 року 33 510 12 075  2 208 2 000 (5 985) 43 808 
        
Прибуток (збиток) за звітний період x     1 418 1418 

Інші зміни в сукупному доході 
Дооцінка необоротних активів 

 966   
 
 
 

72 
 

1 038 
 

Інші зміни в капіталі      55 55 

Зміни капіталу за                                                
Рік, що закінчився 31 грудня 2017 р.  

 
966 

  
 
 

 
1 545 

 

 
2 511 

Залишок на 31.12.2017 року 33 510 13 041  2 208 2 000 (4 440) 46 319 
        
Прибуток (збиток) за звітний період x     (3 759) (3 759) 

Інші зміни в сукупному доході 
Дооцінка необоротних активів 

 
 

407 
  

 
 
 

 
 

407 

Відрахування до резервного капіталу    71  (71)  

Інші зміни в капіталі    (2 279) 462 1817  

Зміни капіталу за                                            
Рік, що закінчився 31 грудня 2018 р. 

 
 

407 
 (2 208) 462 (2 013) 

 
 

Залишок на 31.12.2018 року 33 510 13 448   2 462 (6 453) 42 967 
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1. Примітки до фінансової звітності ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» 
 
1.1 Загальна інформація 

 
ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» (далі – Компанія) зареєстрована в Україні та є резидентом 
України. Компанія заснована відповідно до законодавства України у формі Приватного акціонерного 
товариства, у якому відповідальність акціонерів обмежена кількістю належних їм акцій. 

Приватне акціонерне Компанія «Страхова компанія «КРОНА» є повним правонаступником закритого 
акціонерного товариства закритого типу «Страхова компанія «Київ-енерго-поліс», яке було засновано 
09 березня 2000р. У травні 2006 року було зроблено ребрендінг і СК «Київ-енерго-поліс» було 
перейменовано в СК «КРОНА». Акціонерами Компанії є юридичні та фізичні особи, зареєстровані на 
території України. Компанія має 4 філії у великих містах України. Кінцевими бенефіціарами Компанії є 
Плачков Григорій Іванович, громадянин України, та Плачков Іван Васильович, громадянин України. 

Послуги Компанії по страхуванню включають майнове страхування автотранспортних засобів 
(КАСКО), страхування майна, страхування фінансових ризиків, страхування від нещасних випадків i 
добровільне медичне страхування, страхування медичних витрат, страхування наземного транспорту, 
страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути 
заподіяна внаслідок ядерного інциденту, авіаційне страхування цивільної авіації та інші. Компанія не 
має ліцензії на страхування життя.  

ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» має ліцензії Державної комісії з регулювання ринків фінансових 
послуг України на здійснення 25 видів страхової діяльності, у тому числі 10 видів обов'язкового 
страхування і 15 добровільного. 

ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» є членом Ядерного страхового пулу України з 2005 року та є 
одним з його засновників. Приймає ризики від нерезидентів світової пулінгової системи ядерного 
страхування відповідно до квот, які затверджені в Ядерному страховому пулі України. 

ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» є членом асоціації Аеропортів України.  

Головний офіс Компанії знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вул. Костянтинівська, 19. 

ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» є універсальною ризиковою страховою компанією, яка має право 
проведення страхової і перестрахової діяльності відповідно до отриманих ліцензій.  
Страхова компанія здійснює свою діяльність відповідно до ліцензій, зазначених в таблиці нижче: 
 

Ліцензія Номер Дата 

медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) АЕ 293773 
з 12.12.2006  р. 
Безстрокова 

страхування від нещасних випадків АЕ 293775 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування наземного транспорту (крім залізничного) АЕ 293772 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного 
транспорту) 

АЕ 293762 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) АЕ 293770 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ АЕ 293761 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

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

АЕ 293768 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника) 

АЕ 293766 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи 
відповідальність перевізника) 

АЕ 293769 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

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

АЕ 293780 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення 
кредиту) 

АЕ 293764 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 
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Ліцензія Номер Дата 

страхування фінансових ризиків АЕ 293779 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхування медичних витрат АЕ 293763 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

страхова діяльність у формі добровільного страхування сільськогосподарської 
продукції 

розпорядження 
№775 від 
12.04.2016 

з 12.04.2016 
Безстрокова 

страхова діяльність у формі добровільного страхування на випадок хвороби 
розпорядження 
№1370 від 
27.04.2017 

з 27.04.2017 
Безстрокова 

Обов’язкове страхування: АЕ 293777 
з 11.04.2006 р. 
Безстрокова 

страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може 
бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи 
пожежовибухонебезпечні об’єкти та об’єкти, господарська діяльність на яких може 
призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 

АЕ 293781 
з 11.04.2006 р. 
Безстрокова 

страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію 
(видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути 
заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу 
під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів 

АЕ 293778 
з 14.09.2006 р. 
Безстрокова 

страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

АЕ 293776 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

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) 

АЕ 293771 
з 04.08.2005 р. 
Безстрокова 

страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок 
настання негативних наслідків при перевезені небезпечних вантажів 

АЕ 293774 
з 04.08.2005 р. 
Безстрокова 

особисте страхування від нещасних випадків на транспорті АЕ 293767 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

авіаційне страхування цивільної авіації АЕ 293767 
з 01.08.2006 р. 
Безстрокова 

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

АЕ 293765 
з 26.07.2005 р. 
Безстрокова 

страхова діяльність у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків 
випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування 

розпорядження 
№704 від 
05.04.2016 

з 05.04.2016 р. 
Безстрокова 

страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності приватного нотаріуса 

розпорядження 
№705 від 
05.04.2016 

з 05.04.2016 р. 
Безстрокова 

 
Валюта подання фінансової звітності.  

Цю фінансову звітність подано в українських гривнях, якщо не зазначено інше. 

 

1.1 Зведена інформація щодо найбільш суттєвих положень облікової політики 

Заява про відповідність 

Зазначена фінансова звітність була підготована у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової 
звітності (МСФЗ), виданих Радою з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО). 

При підготовці даної фінансової звітності керівництво ґрунтувалося на своєму кращому знанні і 
розумінні Міжнародних стандартів фінансової звітності та інтерпретацій, фактів і обставин, які могли 
вплинути на цю фінансову звітність. 
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Основа обліку 

Облікова політика Компанії розроблена та затверджена керівництвом відповідно до вимог до МСБО 8 
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та інших чинних МСФЗ, зокрема, МСФЗ 9 
«Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Страхові контракти». Основні принципи облікової політики, що 
використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці принципи 
застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено інше. 

Концептуальною основою даної фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2018р., є 
бухгалтерські політики що базуються на вимогах МСФЗ. 

Дана фінансова звітність представлена в національній валюті України, у тисячах українських гривень. 

Основні принципи облікової політики 

Основа подання інформації.  

Ця фінансова звітність була підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності 
(МСФЗ) на основі принципу історичної вартості з урахуванням застосованої перекласифікації 
фінансових інструментів у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». Основні принципи 
облікової політики, що використовувались у ході підготовки цієї фінансової звітності, наведено далі. Ці 
принципи застосовувались послідовно відносно всіх періодів, поданих у звітності, якщо не зазначено 
інше. 

Безперервно діюче підприємство.  

Керівництво підготувало цю фінансову звітність відповідно до принципу подальшого безперервного 
функціонування. У Примітці 21 описані фактори невизначеності, пов’язані з подіями та умовами, які 
можуть викликати значні сумніви щодо спроможності Страхової компанії продовжувати свою 
діяльність як безперервно діюче підприємство. На думку керівництва, застосування припущення щодо 
здатності Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі є адекватним, враховуючи 
належний рівень достатності капіталу та зобов'язання акціонерів надавати підтримку Компанії. 

Фінансові інструменти – основні терміни та оцінки.  

З 1 січня 2018 року МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» має нову редакцію, яка серед іншого передбачає 
зміну класифікації фінансових інструментів та зміну підходів до зменшення корисності фінансових 
інструментів. 

Фінансові інструменти у відповідності до МСФЗ 9 поділяються на три категорії: 
а) фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю; 
б) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки в іншому сукупному доході; 
в) фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 
переоцінки у прибутку або збитку. 

Класифікація фінансових інструментів за категоріями залежить від  
а) бізнес-моделі, що застосовується для управління фінансовими активами; 
б) установлених договором характеристик грошових потоків за окремим фінансовим активом. 

Оцінка справедливої вартості здійснюється з використанням методів оцінки фінансових інструментів, 
дозволених МСФЗ 13 «Оцінки за справедливою вартістю». Справедлива вартість – це сума, на яку 
можна обміняти актив або за допомогою якої можна врегулювати зобов’язання під час здійснення 
угоди на загальних умовах між добре обізнаними непов’язаними сторонами, що діють на добровільних 
засадах. Справедлива вартість являє собою поточну ціну пропозиції для фінансових активів та ціну 
попиту для фінансових зобов’язань, що котируються на активному ринку. Стосовно активів та 
зобов’язань із ринковими ризиками, що взаємно компенсуються, Страхова компанія може 
використовувати середні ринкові ціни для визначення справедливої вартості позиції із ризиками, що 
взаємно компенсуються, та застосовувати до чистої відкритої позиції відповідну ціну попиту або ціну 
пропозиції. Фінансовий інструмент вважається таким, що котирується на активному ринку, якщо 
котирування цього фінансового інструменту є вільно та регулярно доступними на фондовій біржі чи в 
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іншій організації та якщо ці котирування відображають фактичні та регулярні ринкові операції, що 
здійснюються на загальних умовах.  

Для визначення справедливої вартості певних фінансових інструментів, щодо яких відсутня 
інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методики оцінки, як модель 
дисконтування грошових потоків, оціночні моделі, що базуються на даних про останні угоди, здійснені 
між непов’язаними сторонами, або аналіз фінансової інформації про об’єкти інвестування.  

Застосування методик оцінки може вимагати припущень, що не підкріплені ринковими даними. У цій 
фінансовій звітності інформація розкривається у тих випадках, коли заміна будь-якого такого 
припущення можливим альтернативним варіантом може призвести до суттєвої зміни суми прибутку, 
доходів, загальної суми активів чи зобов’язань. 

Витрати на проведення операції – це притаманні витрати, що безпосередньо пов’язані із придбанням, 
випуском або вибуттям фінансового інструмента. Притаманні витрати – це витрати, що не були б 
понесені, якби операція не здійснювалась. Витрати на проведення операції включають виплати та 
комісійні, сплачені агентам (у тому числі працівникам, які виступають у якості торгових агентів), 
консультантам, брокерам та дилерам; збори, які сплачуються регулюючим органам та фондовим 
біржам, а також податки та збори, що стягуються при перереєстрації права власності. Витрати на 
проведення операції не включають премій або дисконтів за борговими зобов’язаннями, витрат на 
фінансування, внутрішніх адміністративних витрат чи витрат на зберігання. 

Амортизована вартість – це вартість при початковому визнанні фінансового інструмента мінус 
погашення основного боргу плюс нараховані проценти, а для фінансових активів – мінус будь-яке 
зменшення вартості щодо понесених збитків від знецінення. Нараховані проценти включають 
амортизацію відстрочених витрат за угодою при початковому визнанні та будь-яких премій або 
дисконту від суми погашення із використанням методу ефективної процентної ставки. Нараховані 
процентні доходи та нараховані процентні витрати, в тому числі нарахований купонний дохід та 
амортизований дисконт або премія (у тому числі комісії, які переносяться на наступні періоди при 
первісному визнанні, якщо такі є), не відображаються окремо, а включаються до балансової вартості 
відповідних статей звіту про фінансовий стан.  

Метод ефективної процентної ставки – це метод розподілу процентних доходів або процентних витрат 
протягом відповідного періоду з метою отримання постійної процентної ставки (ефективної процентної 
ставки) від балансової вартості інструмента. Ефективна процентна ставка – це процентна ставка, за 
якою розрахункові майбутні грошові виплати або надходження (без урахування майбутніх збитків за 
кредитами) точно дисконтуються протягом очікуваного терміну дії фінансового інструмента або, у 
відповідних випадках, протягом коротшого терміну до чистої балансової вартості фінансового 
інструмента. Ефективна процентна ставка використовується для дисконтування грошових потоків по 
інструментах із плаваючою ставкою до наступної дати зміни процентної ставки, за винятком премії чи 
дисконту, які відображають кредитний спред понад плаваючу ставку, встановлену для даного 
інструмента, або інших змінних факторів, які не змінюються залежно від ринкових ставок. Такі премії 
або дисконти амортизуються протягом всього очікуваного терміну дії інструмента. Розрахунок 
поточної вартості включає всі комісійні та виплати, сплачені або отримані сторонами договору, що є 
невід’ємною частиною ефективної процентної ставки. 
 

Початкове визнання фінансових інструментів.  

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов'язання у балансі відповідно до МСФЗ, коли 
і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з 
придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою 
розрахунку. 

За строком виконання фінансові активи та фінансові зобов’язання поділяються на поточні (зі строком 
виконання зобов’язань до 12 місяців) та довгострокові (зі строком виконання зобов’язань більше 12 
місяців).   

Товариство класифікує фінансові активи як такі, що оцінюються у подальшому або за амортизованою 
собівартістю, або за справедливою вартістю на основі обох таких чинників:  
а) моделі бізнесу суб’єкта господарювання для управління фінансовими активами; та  
б) характеристик контрактних грошових потоків фінансового активу. 
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Товариство визнає такі категорії фінансових активів: 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки в іншому сукупному доході; 

 фінансові активи, що оцінюються за амортизованою собівартістю. 

Товариство визнає такі категорії фінансових зобов'язань: 

 фінансові зобов'язання, оцінені за амортизованою собівартістю; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки у прибутку або збитку; 

 фінансові зобов'язання, оцінені за справедливою вартістю, з відображенням результату 

переоцінки в іншому сукупному доході. 

 
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює їх 
за їхньою справедливою вартістю. 
 
Фінансовий актив оцінюється за амортизованою собівартістю, якщо він придбавається з метою 
одержання договірних грошових потоків і договірні умови фінансового активу генерують  грошові 
потоки, котрі є суто виплатами основної суми та процентів на непогашену частку основної суми.  
 
До фінансових активів, що оцінюються за амортизованою собівартістю, Товариство відносить 
облігації, депозити, дебіторську заборгованість та позики. Після первісного визнання Товариство 
оцінює такі фінансові активи за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного 
відсотка. 
 
Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних 
розділах облікової політики. 

Припинення визнання фінансових активів.  

Страхова компанія припиняє визнавати фінансові активи, коли  
(а) спливає строк дії договірних прав на грошові потоки від такого фінансового активу; або  
(б) Страхова компанія передала права на фінансовий актив і таке передання відповідає критеріям для 
припинення визнання. 
Якщо Страхова компанія передала або уклала угоду про передачу активу, і при цьому також передала 
в основному всі ризики та вигоди, пов’язані з володінням активу, або Страхова компанія не передала 
та не залишила в основному всі ризики та вигоди володіння, але припинила здійснювати контроль – 
вона припиняє визнання активу. Якщо контроль залишився – Страхова компанія продовжує визнання 
активу в обсязі своєї подальшої участі у фінансовому активі.   

Грошові кошти та їх еквіваленти.  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти являють собою активи, які можна конвертувати у відому суму готівки 
за першою вимогою і яким притаманний незначний ризик зміни вартості. Грошові кошти та їх 
еквіваленти включають залишки на рахунках в комерційних банках, які не є обмеженими для 
використання та всі розміщення коштів на депозитних рахунках зі строком розміщення не більше 
трьох місяців. Кошти, які розміщені на депозитних рахунках, строк повернення яких на звітну дату 
перевищує три місяці, виключаються з грошових коштів та їх еквівалентів в звіті про фінансовий стан.  
 
Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 
Подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка дорівнює їх 
номінальній вартості. Подальша оцінка еквівалентів грошових коштів, представлених депозитами, 
здійснюється за амортизованою собівартістю. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті здійснюється у 
функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України (НБУ). 
Грошові кошти в банках, за якими обмежена можливість їх використання чи повернення (в тому числі 
внаслідок визнання банка неплатоспроможним) не визнаються грошовими коштами та їх 
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еквівалентами у звітності. У випадку прийняття НБУ рішення про ліквідацію банківської установи та 
відсутності ймовірності повернення грошових коштів, визнання їх як активу припиняється і їх вартість 
відображається у складі збитків звітного періоду. 

Визнання очікуваних кредитних збитків 

Станом на кожну звітну дату Товариство оцінює, чи зазнав кредитний ризик за фінансовим 
інструментом значного зростання з моменту первісного визнання. При виконанні такої оцінки 
Товариство замість зміни суми очікуваних кредитних збитків використовує зміну ризику настання 
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очікуваного строку дії фінансового інструмента. Для 
виконання такої оцінки Товариство порівнює ризик настання дефолту (невиконання зобов'язань) за 
фінансовим інструментом станом на звітну дату з ризиком настання дефолту за фінансовим 
інструментом станом на дату первісного визнання, і враховує при цьому обґрунтовано необхідну та 
підтверджувану інформацію, що є доступною без надмірних витрат або зусиль, і вказує на значне 
зростання кредитного ризику з моменту первісного визнання. 
Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фінансовим інструментом не 
зазнав значного зростання з моменту первісного визнання, якщо було з'ясовано, що фінансовий 
інструмент має низький рівень кредитного ризику станом на звітну дату. 
У випадку фінансового активу, що є кредитно-знеціненим станом на звітну дату, але не є придбаним 
або створеним кредитно-знеціненим фінансовим активом, Товариство оцінює очікувані кредитні 
збитки як різницю між валовою балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю очікуваних 
майбутніх грошових потоків, дисконтованою за первісною ефективною ставкою відсотка за 
фінансовим активом. Будь-яке коригування визнається в прибутку або збитку як прибуток або збиток 
від зменшення корисності. 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю та інша кредиторська 
заборгованість 

Кредиторська заборгованість за основною діяльністю обліковується у відповідності до МСФЗ 4. 

Інша кредиторська заборгованість визнається як зобов’язання тоді, коли Товариство стає стороною 
договору та, внаслідок цього, набуває юридичне зобов’язання сплатити грошові кошти. 
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із нижченаведених 
ознак: 
Керівництво Товариства сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню 
протягом дванадцяти місяців після звітного періоду; 
Керівництво Товариства 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.  
Поточні зобов’язання оцінюються у подальшому за амортизованою вартістю.  
Поточну кредиторську заборгованість без встановленої ставки відсотка Товариство оцінює за сумою 
первісного визнання, якщо вплив дисконтування є несуттєвим (до 10 відсотків). 

Взаємозалік.  

Взаємозалік фінансових активів та зобов’язань з подальшим включенням до звіту про фінансовий 
стан лише їхньої чистої суми здійснюється лише тоді, коли існує юридично визначене  право 
взаємозаліку визнаних сум і є намір провести розрахунок на основі чистої суми або одночасно 
реалізувати актив та розрахуватися за зобов’язанням.  

Основні засоби та нематеріальні активи.  
 
Первісне визнання основних засобів.  
Основними засобами Компанія визнає матеріальні активи, щодо яких існує ймовірність отримання 
економічних вигод у майбутньому, первісна вартість яких може бути оцінена надійними способом та 
термін корисного використання яких складає більше одного року. У разі якщо об’єкт основних засобів 
складається з декількох компонентів, що мають різний строк корисного використання, такі компоненти 
відображаються як окремі об’єкти основних засобів. 
 
Витрати після первісного визнання основних засобів.  
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Після первісного визнання будь-які подальші витрати, що призводять до збільшення майбутніх 
економічних вигод від активу, збільшують балансову вартість активів. В іншому випадку Компанія 
визнає подальші витрати витратами періоду, в якому вони були понесені. Витрати на ремонт та 
технічне обслуговування визнаються витратами по мірі їх виникнення. Витрати на заміну значних 
компонентів основних засобів капіталізуються із наступним списанням заміненого компоненту. 
 
Подальша оцінка основних засобів.  
Після первісного визнання активу Компанія застосовує модель обліку об’єктів основних засобів за 
переоціненою вартістю, яка є справедливою вартістю об’єкта основних засобів на дату переоцінки. 
 
Приміщення, вдосконалення орендованого майна та обладнання. Після первісного визнання за 
собівартістю, будівлі обліковуються за історичною вартістю, яка складається із справедливої вартості 
на дату переоцінки за вирахуванням подальшого накопиченого зносу та подальших накопичених 
збитків від знецінення.  
 
Амортизація.  
Амортизація об’єктів основних засобів розраховується лінійним методом з метою рівномірного 
зменшення первісної вартості до ліквідаційної вартості протягом строку їх експлуатації за наступними 
нормами:  

 Орієнтовні строки експлуатації (у 
роках) 

Приміщення 20 

Меблі та офісне обладнання 5 

Транспортні засоби 5 

Комп'ютери та обладнання 5 

Поліпшення орендованих приміщень 12, 
але не більше строку оренди 

В разі дострокового розірвання договору оренди неамортизована вартість поліпшень відображається 
у витратах Компанії. 

Ліквідаційна вартість активу – це оціночна сума, яку Страхова компанія отримала б у теперішній 
момент від продажу цього активу, за мінусом оціночних витрат на продаж, якби стан та строк 
експлуатації даного активу відповідав строку експлуатації та стану, які цей актив матиме наприкінці 
строку корисного використання. Ліквідаційна вартість активів та строк їх корисного використання 
переглядаються та, за необхідності, коригуються на кожну звітну дату. 
 
Зменшення корисності основних засобів.  
Наприкінці кожного звітного періоду проводиться оцінка наявності ознак знецінення активу. Якщо такі 
ознаки існують, розраховується вартість відшкодування, яка дорівнює справедливій вартості активу 
мінус витрати на продаж або вартості використання, залежно від того, яка з цих сум більша. 
Балансова вартість активу зменшується до вартості відшкодування, а збиток від знецінення 
визнається у прибутку чи збитку за рік. Збиток від знецінення, відображений щодо будь-якого активу у 
минулих періодах, сторнується, якщо мала місце зміна в оцінках, що використовувались для 
визначення вартості використання активу або його справедливої вартості за мінусом витрат на 
продаж. 
 
Припинення визнання. 
Об’єкт основних засобів та будь-яка значна його частина спочатку визнаються Компанією такими, що 
призначені до вибуття, якщо вони підлягають продажу, або Компанія більше не очікує майбутніх 
економічних вигод від їх використання. Прибуток або збиток від вибуття основних засобів 
визначається шляхом порівняння суми чистих надходжень від вибуття із балансовою вартістю активу 
та визнається у прибутку чи збитку в періоді припинення визнання активу.  
 
Нематеріальні активи.  



 Річна  фінансова звітність ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» 
 за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. (в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
 

13 
 

Первісне визнання нематеріальних активів здійснюється Компанією за первісною вартістю. За кожним 
об’єктом нематеріальних активів визначається орієнтовний термін корисного використання. 
Нематеріальні активи Компанії як мають, так і не мають кінцевий термін використання та включають 
переважно капіталізоване програмне забезпечення та ліцензії на основну діяльність. 
Придбані ліцензії на  право користування комп’ютерним програмним забезпеченням капіталізуються 
на основі витрат, понесених на придбання та введення в експлуатацію програмного забезпечення. 
Подальша оцінка об’єктів нематеріальних активів здійснюється за переоціненою вартістю. 
Прибутки або збитки, що виникають в результаті припинення визнання нематеріальних активів, 
визначаються як різниця між чистими надходженнями від вибуття активу та балансовою вартістю 
цього активу, і визнаються у прибутку чи збитку в  періоді припинення визнання активу.  
 
Операційна оренда.  
 
У випадках, коли Страхова компанія виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі ризики та 
вигоди, притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Страховій компанії, загальна 
сума орендних платежів включається до прибутку або збитку рівними частинами протягом строку 
оренди. 
Оренда, вбудована в інші договори, відокремлюється, якщо (а) виконання договору пов’язане з 
використанням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає передачу права на 
використання активу. 
Якщо активи надаються в оперативну оренду, орендні платежі, що підлягають отриманню, визнаються 
як орендні доходи рівними частинами протягом строку оренди. 

Податки на прибуток.  

У цій фінансовій звітності оподаткування показано відповідно до вимог законодавства України із 
використанням податкових ставок та законодавчих норм, які діяли або фактично були введені в дію 
станом на звітну дату. Витрати/(кредит) з податку на прибуток включають поточні податки та 
відстрочене оподаткування та відображаються у прибутку чи збитку за рік, якщо тільки вони не мають 
бути відображені у складі іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі капіталу у зв’язку з тим, 
що вони стосуються операцій, які також відображені у цьому самому або іншому періоді у складі 
іншого сукупного доходу або безпосередньо у складі капіталу. 

Поточний податок – це сума, що, як очікується, має бути сплачена податковим органам або ними 
відшкодована стосовно оподатковуваного прибутку чи збитків за поточний та попередні періоди. 
Оподатковуваний прибуток або збиток базується на показниках відповідних податкових декларацій.  
Податок на прибуток від страхової діяльності складається з двох складових – податку на доходи в 
розмірі 3% від суми нарахованих страхових премій та податку на прибуток в розмірі 18%, що 
визначений у податковій звітності на підставі даних фінансової звітності та коригувань прибутку, що 
передбачені Податковим кодексом України. 

Інші податки, за винятком податку на прибуток, обліковуються у складі адміністративних та інших 
операційних витрат. 

Відстрочений податок на прибуток розраховується за методом балансових зобов’язань відносно 
перенесених податкових збитків та тимчасових різниць, що виникають між податковою базою активів 
та зобов’язань та їхньою балансовою вартістю для цілей фінансової звітності. Відповідно до 
виключення при початковому визнанні, відстрочений податок не визнається для тимчасових різниць, 
що виникають при початковому визнанні активу або зобов’язання у результаті операції, яка не є 
об’єднанням компаній і яка не впливає на фінансовий результат або оподатковуваний прибуток. 
Активи та зобов’язання з відстроченого оподаткування визначаються із використанням ставок 
оподаткування, які введені в дію або практично були введені в дію станом на звітну дату і які, як 
очікується, застосовуватимуться у періоді, коли будуть сторновані тимчасові різниці або зараховані 
перенесені податкові збитки. Відстрочені податкові активи по тимчасових різницях, що зменшують 
оподатковувану базу, та перенесені податкові збитки відображаються лише тією мірою, в якій існує 
імовірність отримання оподатковуваного прибутку, відносно якого можна буде реалізувати тимчасові 
різниці. 

Невизначені податкові позиції.  

Керівництво переоцінює невизначені податкові позиції Страхової компанії на кожну звітну дату. 
Зобов’язання, що відображаються щодо податку на прибуток, визначаються керівництвом як позиції із 
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невисокою імовірністю того, що їх вдасться відстояти у випадку виникнення претензій з боку 
податкових органів. Така оцінка виконується виходячи з тлумачення Страховою компанією 
податкового законодавства, яке є чинним або фактично набуло чинності на звітну дату, та будь-якого 
відомого рішення судових або інших органів з подібних питань. Зобов’язання зі штрафів, процентів та 
податків, крім тих, що пов’язані з оподаткуванням прибутку, визнаються на підставі розрахованих 
керівництвом витрат, необхідних для врегулювання зобов’язання на звітну дату.  

Перерахунок іноземної валюти.  

Функціональною валютою Страхової компанії є валюта первинного економічного середовища, в якому 
працює Страхова компанія. Функціональною валютою та валютою подання звітності Страхової 
компанії є національна валюта України – українська гривня. 

Монетарні активи і зобов’язання перераховуються у функціональну валюту Страхової компанії за 
офіційним обмінним курсом НБУ на відповідну звітну дату. Доходи і збитки від курсових різниць, що 
виникають у результаті розрахунків по операціях і перерахунку монетарних активів і зобов’язань у 
функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на кінець року, відображаються у 
фінансовому результаті. Перерахунок за курсами на кінець року не застосовується до немонетарних 
позицій, в тому числі інвестицій до капіталу. Вплив змін обмінного курсу на справедливу вартість 
дольових цінних паперів обліковується як частина прибутку або збитку від змін справедливої вартості. 
Станом на 31 грудня відповідного року основні курси обміну, що застосовувались для перерахунку сум 
в іноземній валюті, були такими: 
 
 31 грудня 2018р., гривень 31 грудня 2017р., гривень 
1 долар (США) 27.688264 28.067223 
1 євро 31.714138 33.495424 

 

Витрати на персонал та відповідні відрахування.  

Витрати на заробітну плату, єдиний соціальний внесок, оплачувані річні відпустки та лікарняні, премії, 
а також негрошові винагороди нараховуються у тому році, в якому відповідні послуги надавались 
працівниками Страхової компанії. Страхова компанія не має юридичного чи умовного зобов’язання 
сплачувати пенсійні чи інші платежі, окрім платежів по державній системі соціального  страхування. 

Страхові  контракти – класифікація 

Страхова компанія укладає контракти, що передбачають передачу страхових ризиків або фінансових 
ризиків або обох видів ризиків.   

Визнання та оцінка 

Страхові контракти  класифікуються у чотири основні категорії, в залежності від  тривалості ризику і чи 
є умови фіксовані. Страхова компанія укладає тільки короткострокові договори.  

(А) короткострокові договори страхування 

Договори страхування від нещасних випадків захищають клієнтів Страхової компанії від ризику 
заподіяння шкоди третім особам в результаті їх законної діяльності. Покриття включає як договірні, так  
і позадоговірні події. Типовий захист, що пропонується, розроблений для роботодавців, які набувають 
юридичну відповідальність за виплату компенсації постраждалим працівникам (зобов'язання 
роботодавців) і для індивідуальних та корпоративних клієнтів, які мають відповідальність  виплатити 
компенсації третім особам за тілесні ушкодження або пошкодження майна (цивільної 
відповідальності). 

Договори страхування майна головним чином компенсують клієнтам Страхової компанії шкоду, 
заподіяну їх власності, або вартість втраченого майна. Клієнти, які здійснюють комерційну діяльність у 
власних приміщеннях також можуть отримати компенсацію за втрату доходів внаслідок неможливості 
використання застрахованої власності в їх підприємницькій діяльності (покриття у зв’язку з 
припиненням діяльності). 



 Річна  фінансова звітність ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» 
 за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. (в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
 

15 
 

Договори медичного страхування  захищають клієнтів Страхової компанії від наслідків подій (таких як 
захворювання), що буде впливати на здатність клієнта або його / її утриманців  підтримувати свій 
нинішній рівень доходів. Гарантовані виплати при настанні визначеної страхової події  є або 
фіксованими або залежать від розміру економічних втрат, понесених страхувальником.  

По всім цим контрактам, премії визнаються доходом (зароблені премії) пропорційно терміну 
страхування. Частина премії, отриманої по договорам, які вступили в силу, що відноситься до 
існуючих ризиків, на дату балансу відображається як зобов’язання з незароблених премій. Премії 
відображено до вирахування комісії та валовою сумою з урахуванням будь-яких податків та зборів, які 
накладаються на такі премії. Страхова компанія  використовує метод розрахунку резервів 
незароблених премій - "1/365". 

Витрати по страховим вимогам та на врегулювання збитків відносяться на зменшення доходів по мірі 
їх виникнення на основі оціночної величини зобов'язань по компенсації власникам контракту або 
третім особам постраждалих від власників контракту. Вони включають в себе прямі і непрямі витрати 
на врегулювання збитків і випливають з подій, які сталися до кінця звітного періоду. Страхова 
компанія не виключає своєї відповідальності за неоплаченими вимогами іншими, ніж вимогами по 
втраті працездатності. Зобов'язання за невиплаченими вимогами оцінюються з використанням 
припущень по конкретним випадкам, заявлених до Страхової компанії. 

(Б) вбудовані похідні інструменти 

Деякі похідні інструменти, вбудовані у договори страхування, розглядаються як окремі похідні 
інструменти, коли їх економічні характеристики та ризики не мають тісного зв'язку з основним 
договором і основний договір не відображається за справедливою вартістю через прибутки та збитки. 
Ці вбудовані похідні інструменти оцінюються за справедливою вартістю, а зміни справедливої вартості 
визнаються у прибутках і збитках. 

Страхова компанія окремо не визначає вбудовані похідні інструменти, які відповідають визначенню 
договору страхування або вбудовані опціони на дострокове припинення договорів страхування з 
виплатою фіксованої суми (або суми, що базується на основі фіксованої суми та процентної ставки). 
Всі інші вбудовані похідні інструменти виділяються і обліковуються за справедливою вартістю, якщо 
вони не тісно пов'язані з базовим договором страхування  і відповідають визначенню похідних 
інструментів. 
 
(В) Перевірка адекватності зобов’язань 
 
З метою адекватного оцінювання фінансових зобов’язань Компанії та дотримання достатнього рівня 
платоспроможності проводиться тестування адекватності сформованих страхових резервів. Дане 
тестування проводиться з використанням інформації щодо сформованих на звітну дату страхових 
резервів, а також рівня прогнозованих адміністративних витрат по Компанії. 

У разі якщо тест показує недостатність у покритті відповідальності, на суму такої недостачі списується 
відповідний актив відстрочених аквізиційних витрат. Оскільки Компанія не формує актив відстрочених 
аквізиційних витрат, то у разі, якщо тест показує недостатність резервів, Компанією повинен 
додатково створюватися резерв ризику, що не минув у розмірі недостачі. 

Проведення перевірки полягає у порівнянні розміру сформованих резервів Компанії (резерв 
незароблених премій) із оціненою поточною вартістю (на момент формування резервів) майбутніх 
очікуваних грошових потоків за страховими контрактами.  

Для встановлення недостачі резерву, до уваги приймається результат перевірки достатності 
зобов’язань за усіма видами страхування в сукупності. 

При проведенні перевірки адекватності зобов’язань Страховою компанією застосовується 
детермінована модель дисконтованих грошових потоків із використанням якнайкращих поточних 
оцінок майбутніх контрактних грошових потоків, що базуються на проведенні аналізу наявних даних. 
При цьому під «поточними оцінками» розуміються оцінки, що базуються на припущеннях, які щорічно 
переглядаються відповідно до наявної інформації. 

(Г) Контракти з перестрахування  

Контрактами, укладеними Страховою компанією з перестраховиками, по яким Страховій компанії 
компенсуються збитки за одним або кількома договорами, укладеними Страховою компанією, і які 
відповідають вимогам класифікації для договорів страхування визнаються як договори 
перестрахування. Контракти, які не відповідають цим вимогам класифікації визнаються як фінансові 
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активи. Договори страхування, укладені Страховою компанією відповідно до якого іншою стороною 
договору є інший страховик (внутрішнє перестрахування) включаються до договорів страхування. 

Виплати, на які Страхова компанія має право відповідно до договорів перестрахування визнаються 
активами перестрахування. Ці активи складаються з короткострокових вимог до перестраховиків, а 
також довгострокової дебіторської заборгованості, які залежать від очікуваних вимог та винагород, що 
випливають з пов'язаних перестрахованих договорів страхування. Суми, що відшкодовуються 
перестраховиками або винні перестраховикам оцінюються послідовно із визначенням сум, пов'язаних 
з перестрахованими договорами страхування і відповідно до умов кожного договору перестрахування. 
Зобов’язання за перестрахуванням – це насамперед кредиторська заборгованість за преміями за 
договорами перестрахування, яка визнається як витрати у періоді нарахування. 

Страхова компанія оцінює свої активи перестрахування на знецінення на щоквартальній основі. Якщо 
існують об'єктивні докази того, що активи перестрахування знецінені, Страхова компанія зменшує 
балансову вартість активів перестрахування до суми очікуваного відшкодування і визнає збиток від 
знецінення у звіті про прибутки і збитки. Страхова компанія збирає об'єктивні свідчення того, що 
активи перестрахування знецінені, використовуючи ті ж процедури, що прийняті для фінансових 
активів відображених за амортизованою вартістю. Збиток від знецінення розраховується за тим же 
методом, що використовується для фінансових активів.  

(Д) дебіторська і кредиторська заборгованість, пов'язані з договорами страхування  

Дебіторська та кредиторська заборгованості відображаються у періоді коли такі платежі належать до 
сплати. Вони включають в себе суми, належні від агентів, брокерів та власників договорів страхування 
та належні до сплати таким контрагентам. 

Якщо існують об'єктивні докази того, що дебіторська заборгованість за страховою діяльністю є 
знеціненою, Страхова компанія зменшує балансову вартість такої заборгованості, і відповідно визнає 
збиток від знецінення у звіті про прибутки і збитки. Страхова компанія збирає об’єктивні  докази того, 
що страхова дебіторська заборгованість є знеціненою, використовуючи той же процес, прийнятий для 
кредитів  та дебіторської заборгованості. Збиток від знецінення розраховується за тим же способом, 
що використовуються для цих фінансових активів.  

(Е) Суми від реалізації пошкодженого майна та отримані в результаті регресу 

Деякі страхові контракти дозволяють Страховій компанії продати майно (як правило, пошкоджене), яке 
отримане при врегулюванні вимог (наприклад, врятоване майно). Страхова компанія також може мати 
право подавати претензії третім особам для оплати частини або всіх видатків (наприклад, право 
регресу). 

Оцінки суми відшкодування від реалізації пошкодженого майна включаються в якості зменшення суми 
зобов’язань за страховими вимогами, а пошкоджене майно визнається  в інших активах, якщо 
зобов'язання погашено. Зменшення зобов’язань визнається в сумі, яка може бути обґрунтовано 
повернута в результаті відчуження майна. 

Відшкодування в наслідок регресу також розглядаються в якості знижки при оцінці зобов’язань за 
страховими вимогами і визнаються в інших активах, якщо зобов'язання погашено. Зменшення 
зобов’язань визнається в оціночній сумі відшкодування, яке може бути отримане в результаті дій 
проти винної третьої особи. 
 
Основні облікові оцінки та припущення 

Страхова компанія використовує оцінки та припущення, які впливають на суми активів і зобов'язань, 
що визнаються у фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та припущення 
постійно переглядаються і базуються на попередньому досвіді керівництва та інших факторах, у тому 
числі на очікуваннях щодо майбутніх подій, які вважаються обґрунтованими за існуючих обставин. 

А) Остаточні зобов’язання за вимогами, що заявлені за договорами страхування 

Оцінка остаточного зобов'язання, що випливає з вимог за договорами страхування є найбільш 
важливою бухгалтерською оцінкою Страхової компанії. Існує декілька причин невизначеності, які 
необхідно враховувати при оцінці зобов’язань, по яким Страхова компанія в кінцевому випадку буде 



 Річна  фінансова звітність ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» 
 за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. (в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
 

17 
 

здійснювати виплати за такими вимогами. Зокрема, збільшились вимоги по полісам медичного 
страхування (безперервного страхування здоров'я) внаслідок збільшення кількості укладених 
договорів страхування. 

Оцінка остаточної вартості вимог за випадками по медичному страхуванню є складним процесом і не 
може бути зроблена за допомогою звичайних актуарних методів. Істотними факторами, які впливають 
на напрямки процесу оцінки резервів є збільшення рівня захворюваності, які розширили обсяг  
покриття, що були визначені в договорах страхування, випущені Страховою компанією. 
Малоймовірно, що будь-які чіткі  напрямки з'являться в методах розрахунків  компенсацій в 
найближчому майбутньому. Через цю невизначеність, не є можливим визначити майбутній розвиток 
вимог по страховим виплатам з тим же ступенем надійності, як за іншими видами вимог. 

Страхова компанія вважає, що зобов’язання по вимогам розраховане станом на кінець року є 
адекватним.  

(Б) Визнання очікуваних кредитних збитків 
 
Після первісного визнання Товариство оцінює фінансові активи, що оцінюються за амортизованою 
вартістю, застосовуючи метод ефективного відсотка. 
 
Застосовуючи аналіз дисконтованих грошових потоків, Товариство використовує одну чи кілька ставок 
дисконту, котрі відповідають переважаючим на ринку нормам доходу для фінансових інструментів, які 
мають в основному подібні умови і характеристики, включаючи кредитну якість інструмента, залишок 
строку, протягом якого ставка відсотка за контрактом є фіксованою, а також залишок строку до 
погашення основної суми та валюту, в якій здійснюватимуться платежі.  
 
Товариство оцінює станом на кожну звітну дату резерв під збитки за фінансовим інструментом у 
розмірі, що дорівнює: 
- 12-місячним очікуваним кредитним збиткам у разі, якщо кредитний ризик на звітну дату не зазнав 
значного зростання з моменту первісного визнання; 
- очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії фінансового інструменту, якщо кредитний ризик за 
таким фінансовим інструментом значно зріс із моменту первісного визнання. 
 
У випадку фінансових активів кредитним збитком є теперішня вартість різниці між договірними 
грошовими потоками, належними до сплати на користь Товариства за договором; і грошовими 
потоками, які Товариство очікує одержати на свою користь. 
 
Товариство визнає резерв під збитки для очікуваних кредитних збитків за фінансовим активом, якщо 
на звітну дату вартість фінансового активу відрізняється від справедливої на 10 та більше відсотків. 

 (В) Справедлива вартість фінансових інструментів  

Справедлива вартість фінансових інструментів у разі якщо не існує активного ринку або якщо 
котирування не доступні визначається з використанням методів оцінки. У цих випадках справедлива 
вартість оцінюється за відкритими даними щодо аналогічних фінансових інструментів або за 
допомогою оцінних моделей. Якщо відкриті вхідні дані на ринку не є доступними, вони оцінюються на 
основі відповідних припущень. Якщо оцінні підходи (наприклад, моделі) використовуються для 
визначення справедливої вартості, вони перевіряються і періодично переглядається кваліфікованим 
персоналом, незалежним від того персоналу, що відповідальний за вхідні дані. Всі моделі 
сертифіковані перед їх використанням, а відібрані для забезпечення достовірності вихідної 
інформації, щоб вона відображала фактичні дані та порівняльні ринкові ціни. Компанія вважає, що 
облікова оцінка, пов'язана з оцінкою фінансових інструментів, для яких відсутні котирування ринкових 
цін, є основним джерелом невизначеності оцінок у зв'язку з тим, що: вона дуже схильна до змін від 
періоду до періоду, оскільки вона вимагає від керівництва приймати припущення щодо процентних 
ставок, волатильностi, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, оціночних коригувань i 
характеру конкретних операцій та вплив, який визнання зміни в оцінках зробить на активи, відображені 
в звіті про фінансовий стан, а також звіті про фінансові результати (сукупний дохід), може виявитися 
істотним. 
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(Г) Податок на прибуток 

Результат діяльності страхової компанії є об'єктом податку на прибуток в Україні. Відстрочені податки 
Страхова компанія визнає за тимчасовими різницями, що впливають на визначення доходу в 
фінансовому та податковому обліку. Порядок оподаткування податком на прибуток у відповідності до 
Податкового кодексу України передбачає одночасне обкладення доходу у вигляді нарахованих 
страхових премій за спеціальною ставкою для операцій страхування та прибуток за звичайною 
ставкою. Нарахований за спеціальною ставкою податок на дохід зменшуватиме оподатковуваний 
прибуток. Для доходу за договорами медичного страхування ставка спеціального податку складає 0%, 
але тільки в разі відповідності договорів медичного страхування певним умовам. Більшість страхових 
контрактів на медичне страхування не в повній мірі відповідають згаданим умовам. Компанія 
використовує консервативний підхід, та здійснює оподаткування доходів за договорами медичного 
страхування за ставкою, що передбачена для оподаткування  доходу за іншими договорами 
страхування (крім довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування), а 
саме, за  ставкою спеціального податку, яка  складає 3%.  

Ставка податку на прибуток складає 18%. Вона застосовується до податку на прибуток, що 
визначається за даними декларації з податку на прибуток. В свою чергу, дані декларації з податку на 
прибуток базуються на даних фінансового прибутку що повинен бути відкоригований на певні різниці, 
що передбачені Податковим кодексом України. Вказані різниці можуть бути предметом майбутніх 
спорів з податковими органами внаслідок неоднозначного їх трактування податковими органами. При 
складанні податкової звітності за 2018 рік Компанія також обрала консервативний підхід для 
уникнення можливих майбутніх суперечок. 
 
Використання нових та переглянутих МСФЗ та Інтерпретацій Комітету з інтерпретацій МСФЗ 

Нові стандарти, роз'яснення та поправки до чинних стандартів та роз'яснень, що вступили в силу.  

Компанія вперше застосувала деякі нові стандарти і поправки до діючих стандартів, які вступають в 
силу для річних періодів, що починаються з 1 січня 2018 року або після цієї дати. Компанія не 
застосовувала опубліковані достроково стандарти, роз'яснення або поправки до них, які були 
випущені, але не вступили в силу. Характер і вплив цих змін розглядаються нижче. 
 
В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, які вступили в дію з 
01.01.2018 року і мали вплив на складання даної фінансової звітності Товариства : 

МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями» 
28 травня 2014 року Рада з МСФЗ опублікувала новий стандарт по виручці.  
Основний принцип нового стандарту полягає в тому, щоб компанії визнавали виручку таким чином, 
щоб представити передачу товарів або послуг покупцям в сумах, що відбивають відшкодування (тобто 
плату), на яке компанія передбачає отримати право в обмін на ці товари або послуги.  
МСФЗ 15  заміняє собою такі стандарти й роз’яснення:  МСБО 18 (IAS 18) «Дохід» та МСБО 11 (IAS 
11) «Договори на будівництво». Крім того, Товариство має застосовувати стандарт стосовно всіх 
договорів з покупцями, за винятком договорів оренди, що потрапляють до сфери застосування МСФЗ 
17 «Оренда», договорів страхування, що потрапляють до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 4 
«Договори страхування» та фінансових інструментів та інших договірних прав або зобов’язань, що 
потрапляють до сфери застосування МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти», МСФЗ (IFRS)  10 
"Консолідована фінансова звітність", МСФЗ (IFRS)  11 «Спільна діяльність», МСФЗ (IFRS)  27 «Окрема 
фінансова звітність», МСФЗ (IАS)  28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства». 
МСФЗ (IFRS) 15 набуває чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2018 року або 
пізніше, при цьому допускається його дострокове застосування. 
Товариство не визнає доходи, які слід обліковувати згідно з МСФЗ 15. 

МСФЗ 16 «Договори оренди». 
13 січня 2016 року Рада з МСФЗ опублікувала новий стандарт з обліку оренди. 
МСФЗ 16 встановлює принципи для визнання, оцінки, подання та розкриття інформації з оренди, з 
метою забезпечення того, щоб орендарі та орендодавці надавали у фінансової звітності відповідну 
інформацію, яка сумлінно представляє зміст цих угод. МСФЗ (IFRS) 16 вирішить проблему не 
відображення операційної оренди в фінансової звітності шляхом обов’язкового відображення всіх 
договорів оренди як в активах, так і в зобов’язаннях Товариства. Адже МСФЗ 16 скасовує поділ 
оренди на операційну і фінансову. Крім цього, МСФЗ (IFRS) 16 вимагає від орендодавців і орендарів 
розкриття більшого обсягу інформації в порівнянні з МСФЗ (IAS) 17. Обов'язкове прийняття для 
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періодів, які починаються з або після 1 січня 2019 року. На даний час керівництво Товариства оцінює 
вплив  даного стандарту на свою фінансову звітність та припускає, що застосування цього стандарту 
вплине на облік договору оренди головного офісу Товариства шляхом визнання з 01.01.2019 року 
активу з права користування та зобов’язання з оренди.   

МСФЗ (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» 
Нова класифікація та вимоги до оцінки фінансових активів та зобов'язань, поліпшена модель обліку 
операцій хеджування, нова модель знецінення фінансових інструментів на основі очікуваних збитків. 
Обов'язкове прийняття з 01 січня 2018 року, дострокове застосування дозволено. Застосування 
першого етапу МСФЗ (IFRS) 9 вплине на класифікацію та оцінку фінансових активів Товариства та 
оцінку фінансових зобов'язань. Другий етап – знецінення, третій етап – облік хеджування.  
Стандарт застосовується ретроспективно, але надання порівняльної інформації не є обов'язковим. 
Вплив застосування Товариством з 01.01.2018 року МСФЗ (IFRS) 9  на класифікацію та оцінку 
фінансових активів і зобов’язань розкрито в Примітці «Фінансові активи». 

 МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування».  
18 травня 2017 року Рада з МСФЗ (IASB) опублікувала новий стандарт, який присвячений обліку 
договорів страхування — МСФЗ (IFRS) 17 «Договори страхування». Початок обов’язкового 
застосування в фінансовій звітності з 01 січня 2021 року або після цієї дати. Дострокове застосування 
цього стандарту дозволено. Новий стандарт забезпечить рівні умови страховиків, які звітують за 
МСФЗ, що надасть можливість користувачам оцінити фінансову стійкість страховиків.  
МСФЗ 17 приходить на заміну МСФЗ 4, який введено ще у 2004 році як тимчасовий стандарт. 
Проблема МСФЗ 4 є в тому, що цей стандарт дає змогу компаніям вести облік договорів страхування 
з використанням національних стандартів бухгалтерського обліку, внаслідок чого отримано безліч 
різних підходів щодо обліку договорів страхування. Як результат, інвесторам стало важко порівнювати 
та зіставляти фінансові показники компаній між собою. 
Новий стандарт приймається для того, аби уникнути проблеми "порівняння", що створена МСФЗ 4. 
МСФЗ 17 визначає,що всі договори страхування враховуватимуться в узгодженому порядку, а це буде 
корисним як інвесторам, так і страховим компаніям. Страхові зобов'язання враховуватимуться з 
використанням поточної (currentvalues), а не первісної вартості (historicalcost), як було раніше. 
Інформація регулярно оновлюватиметься, надаючи більш корисну інформацію для користувачів 
фінансової звітності. 

МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість»  
В грудні 2017 року Рада з МСФЗ представила остаточний варіант коригувань, головна мета яких 
полягала у проясненні порядку переведення нерухомості до інвестиційної категорії або з інвестиційної 
категорії (параграф 57 стандарту), що має відбуватися «тоді і тільки тоді, коли відбувається зміна у 
використанні». 
Нова редакція параграфа 57 зазначає, що зміна характеру використання відбувається тоді, коли 
об’єкт починає/припиняє відповідати визначенню інвестиційної нерухомості. Крім того, нова редакція 
цього параграфа вказує на те, що свідоцтва таких змін, перелічені в параграфі 57, є 
лише прикладами. Відповідні зміни до МСБО 40 набули чинності з початку цього року та не мали 
впливу на фінансову звітність Товариства. 

МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства» 
Також з 1 січня 2018 року набув чинності оновлений стандарт МСБО 28 «Інвестиції в асоційовані та 
спільні підприємства», зміни до якого було внесено Радою з МСФЗ у грудні 2016 року в межах її 
традиційного проекту щорічних удосконалень міжнародних стандартів фінансової звітності (за період 
2014–2016 рр.). Рада з МСБО уточнила, що вибір оцінки інвестицій в асоційовані та спільні 
підприємства за справедливою вартістю з відображенням результату через прибутки чи збитки, який 
може здійснюватися підприємством, що є організацією венчурного капіталу (пайовим фондом або 
аналогічною структурою, зокрема страховим фондом інвестиційного типу, або якщо володіння 
частками здійснюється нею саме через таку структуру), має робитися окремо для кожної інвестиції на 
дату первісного визнання. Ці зміни внесені до параграфа 18 МСБО 28. Крім того, в параграфі 36А 
цього стандарту деталізовано процедуру прийняття рішення щодо оцінки інвестиції, коли 
підприємство, що не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційованій компанії 
(спільному підприємстві), яке є інвестиційною організацією. Дані зміни не мали впливу на фінансову 
звітність Товариства. 

МСФЗ 2 «Платіж на основі акції» 
Зміни, що стосуються класифікації та оцінювання платежів на основі акцій, були внесені у червні 2016 
року (а в попередньому варіанті — набагато раніше, в листопаді 2014 року; консультації тривали до 
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25.03.2015 р.). Розробка характеризувалась тісним співробітництвом з Комітетом по Інтерпретаціям у 
складі Ради з МСБО, унаслідок чого вдалося більш чітко пояснити деякі принципові питання: 

1. урахування умов набуття права у випадку з виплатами на основі акцій з використанням 
грошових коштів; 

2. виплат на основі акцій із так званими «нетто-характеристиками» (share-based payment 
transactions with net settlement features) з точки зору податкових утримань; 

3. урахування змін транзакцій із виплат на основі акцій, внаслідок яких транзакція припиняє 
класифікуватися як виплати на основі акцій з використанням грошових коштів) і починає 
класифікуватися як транзакція з використанням інструментів власного капіталу. 

Оновлений стандарт набув чинності з 1 січня поточного року і не мав впливу на фінансову звітність 
Компанії. 

КТМФЗ 22 «Транзакції з іноземною валютою та облік авансів» 
Ще один новий додаток у звітності з МСФЗ, актуальний із початку цього року — це Тлумачення до 
стандартів МСБО 8 «Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» та МСБО 21 «Вплив 
змін валютних курсів». КТМФЗ 22 «Транзакції з іноземною валютою та облік авансів» було 
представлено в остаточному варіанті Комітетом із Тлумачень МСФЗ (входить у склад Ради з МСБО) у 
грудні 2016 року для прояснення вибору обмінних курсів у випадку з передоплатами (авансами) в 
транзакціях із іноземними валютами. Комітет із Тлумачень дійшов висновку, що: 

 датою транзакції з іноземною валютою з метою визначення обмінного курсу є дата первісного 
визнання немонетарного активу або немонетарного зобов’язання, що виникають унаслідок 
передоплати отриманої або виплаченої; 

 у випадку кількох транзакцій із виконанням або отримуванням передоплати організація 
визначає дату для кожної транзакції окремо. 

Цією логікою слід також керуватися від початку поточного року. Стандарт не мав вплив на 
представлену фінансову звітність Товариства. 
 
Щорічні удосконалення МСФЗ   
 
У грудні 2017 року до чинних стандартів було внесено декілька змін у межах проекту щорічних 
удосконалень міжнародних стандартів фінансової звітності за період 2015–2017 рр. Вказані 
покращення стосуються МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу», МСФЗ 11 «Спільна діяльність», МСБО 12 
«Податки на прибуток» та МСБО 23 «Витрати на позики». 

МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» 
Змінений стандарт пояснює, що коли підприємство, яке мало активи та зобов’язання у спільній 
операції, отримує контроль над бізнесом, який є цією спільною операцією, воно переоцінює свої 
попередні частки володіння в цьому бізнесі згідно з вимогами параграфа 42, оскільки така угода з 
придбання бізнесу розцінюється як поетапне придбання. Це зазначено в параграфі 42А. 

МСФЗ 11 «Спільна діяльність» 
Що стосується МСФЗ 11 «Спільна діяльність», то його оновлена редакція підкреслює, що коли 
підприємство, яке було учасником спільної операції, але не мало спільного контролю, отримує 
спільний контроль над бізнесом, який є спільною операцією, воно не переоцінює свої попередні частки 
володіння в цьому бізнесі (новий параграф B33CA). 

МСБО 12 «Податки на прибуток» 
МСБО 12 «Податки на прибуток» у новій редакції прояснив вимоги до визнання податкових наслідків у 
разі виплати дивідендів на момент визнання зобов’язань із виплати дивідендів. Тепер ці вимоги 
охоплюють усі податкові наслідки дивідендів. 
Параграф 52В було виключено, а той приклад, що йде після нього, ілюструє вимоги параграфів 52А та 
57А. Саме новий параграф 57А свідчить, що підприємство повинно застосовувати податкові наслідки 
дивідендів (у визначенні цього терміна в МСФЗ 9 «Фінансові інструменти») на момент визнання 
зобов’язань із виплати дивідендів, причому податкові наслідки більше пов’язані не з розподілом 
прибутків поміж власниками, а з минулими подіями, які згенерували ці прибутки. Це означає, що 
підприємство має визнавати ці податкові наслідки у складі прибутків чи збитків, іншого сукупного 
доходу або власного капіталу залежно від того, де саме воно раніше визнавало такі події. 
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МСБО 23 «Витрати на позики» 
МСБО 23 «Витрати на позики» у новій редакції параграфа 14 уточнив процедуру розрахунку витрат, 
які дозволено капіталізувати, у разі залучення позик на загальні цілі. Рада з МСБО наголосила, що 
підприємство повинне виключати з розрахунку ставки капіталізації суму витрат на позики, отримані 
спеціально задля придбання кваліфікованого активу до завершення всіх робіт, необхідних для 
доведення цього активу до стану його цільового використання або продажу 

Управління страховими та фінансовими ризиками 

Страхова компанія укладає контракти, що передають страхові  ризики або фінансові ризики або 
обидва. Цей розділ узагальнює ці ризики та підходи, якими Страхова компанія управляє. 

Страхові ризики 

(А) ризик будь-якого договору страхування – це ймовірність того, що страховий випадок відбудеться 
та  невизначеність суми заявлених вимог. За суттю договору страхування, цей ризик є випадковим і 
тому непередбачуваним.  

Для портфеля договорів страхування, де теорія ймовірностей застосовується до ціноутворення і 
створення резервів, основним ризиком, з яким Страхова компанія стикається по договорам 
страхування, є те, що фактичні претензії і виплати відшкодування перевищать балансову вартість 
страхових зобов'язань. Це може статися тому, що частота і тяжкість вимог і відшкодувань є більшими, 
ніж передбачалося. Страхові випадки є випадковими, і фактична кількість і сума претензії та 
відшкодувань будуть змінюватися з року в рік в порівнянні з рівнем, встановленим з використанням 
статистичних методів. 

 Досвід показує, що чим більше портфель аналогічних договорів страхування, тим меншою буде 
відносна мінливість очікуваних результатів. Крім того, на більш диверсифікований портфель менш 
імовірно буде  впливати зміни в будь-якій структурній частині портфеля. Страхова компанія розробила 
свою стратегію страхового андерайтингу для диверсифікації прийнятих видів страхових ризиків і, щоб 
домогтися всередині кожної з цих категорій досить великої сукупності ризиків для зниження 
варіабельності очікуваного результату. 

Фактори, які посилюють страховий ризик включають в себе відсутність диверсифікації ризиків з точки 
зору типу та суми ризиків, географічного місця розташування і галузі господарської діяльності. 

Ризики  медичного страхування (страхування здоров'я) 

(А) Частота і тяжкість вимог 

На частоту і тяжкість вимог може вплинути декілька чинників. Найбільш значимими є чисельності та 
частоти захворюваності, і збільшення числа випадків захворювань, які були неактивні або приховані 
протягом тривалого періоду часу. Оцінка інфляції також є важливим чинником у зв'язку з тривалим 
періодом часу, який зазвичай необхідний для врегулювання цих справ. 

Страхова компанія управляє цими ризиками через андерайтингову стратегію, відповідні угоди про 
перестрахування та встановлення лімітів на виплати одній застрахованій особі. 

Стратегія андерайтингу намагається забезпечити, щоб ризики були добре диверсифікованими з точки 
зору типу та суми ризиків, галузі та географічного розташування. 

Ліміти андерайтингу встановлюються в цілях дотримання відповідних критеріїв відбору ризиків. 
Наприклад, Страхова компанія має право не продовжувати окремі поліси, може накласти франшизу і 
має право відмовитися від оплати шахрайських претензій, частини або всіх видатків (наприклад,  
регрес). Будь-який договір, по якому Страхова компанія має зобов'язання для покриття ризиків понад,  
потребує схваленню керівництвом. 

Оскільки страхова компанія здійснює діяльність тільки на території України, відносна географічна 
концентрація ризиків є стабільною. 
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Страхові контракти, що укладає компанія не містять загальну суму максимальної страхової виплати, 
оскільки вона залежить від кількості осіб, що захворіли і може бути обмежена тільки максимальною 
величиною страхової виплати на одну застраховану особу на протязі року. 

Нижче наведена таблиця, що показує рівень концентрації страхових резервів Компанії за страховими 
полісами у розрізі страхових продуктів Компанії станом на 31.12.2018 року. 

 

 

Валові резерви 
незароблених 

премій на кінець 
звітного періоду 

Частка 
перестраховика у 

резервах 
незароблених 

премій 

Чисті страхові 
резерви  

незароблених 
премій 

Медичне страхування 
(безперервне страхування 
здоров'я) 

5 733 591 5 142 

Страхування наземного 
транспорту (крім залізничного) 

890 411 479 

Страхування медичних витрат 239 216 23 
Страхування цивільної 
відповідальності оператора 
ядерної установки за ядерну 
шкоду, яка може бути заподіяна 
внаслідок ядерного інциденту 

272 159 113 

Інші види страхування 
 

187 29 158 

Усього 
 

7 321 1 406 5 915 

 (Б) Джерела невизначеності при оцінці майбутніх виплат. 

Вимоги за договорами по  медичному страхуванню підлягають виплаті у разі настання страхового 
випадку. Страхова компанія несе відповідальність за всі страхові випадки, що відбулися протягом 
терміну дії договору, навіть якщо збиток виявили після закінчення терміну дії договору. Є кілька 
змінних, які впливають на суму і терміни потоків грошових коштів від цих контрактів. Відшкодування, 
що виплачується за цими контрактами, є грошовою винагородою, що надається за шкоду, завдану 
здоров'ю, працівникам страхувальника (для покриття відповідальності роботодавця) або 
представників громадськості (для покриття цивільної відповідальності). Такі винагороди є 
одноразовими виплатами, які розраховуються як теперішня вартість фактичних витрат на лікування і 
витрат на реабілітацію, які потерпіла сторона понесе в результаті нещасного випадку. 

Орієнтовна вартість вимог включає в себе прямі витрати, які будуть понесені при врегулюванні 
претензій, за мінусом очікуваної суми за регресом та інших покриттів. Страхова компанія приймає всі 
розумні заходи, щоб переконатися, що вона має відповідну інформацію про заявлені вимоги. 
Зобов’язання  за цими контрактами включають забезпечення на вимоги, що відбулися,  не виплачені, 
та забезпечення за ризиками, що залишилися на кінець звітного періоду. Сума вимог за медичним 
страхуванням особливо чутлива до рівня виплат за сезони спалаху захворюваностей.  

При оцінці зобов’язань по витратам за заявленими збитками, які ще не виплачені, Страхова компанія 
розглядає будь-яку інформацію, доступну від оцінників збитків і інформацію про суму врегулювання 
вимог зі схожими характеристиками в попередні періоди. Суттєві вимоги оцінюються в кожному 
конкретному випадку на індивідуальній основі або прогнозуються окремо, щоб врахувати можливий 
руйнівний ефект від їх розвитку і поширення на іншу частину портфеля.  

(В) методи оцінки адекватності страхових зобов'язань 

Ризики, пов'язані з цими договорами страхування складні і залежать від ряду змінних, які ускладнюють 
кількісний аналіз чутливості. Тим не менш, вплив на Компанію претензій, пов'язаних з медичним 
страхуванням, є суттєвим і докладно описаний в цьому розділі.  

Для кожної категорії захворювання, вартість майбутніх вимог включає в себе оцінку вартості чистого 
відшкодування і пов'язаних з цим витрат на врегулювання (в тому числі витрат на захист та судових 
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витрат). Ринкові дані використовуються для оцінки темпів інфляції по відшкодуванням для кожного 
типу захворювання і їх очікуваних майбутніх змін. Фактор інфляції визначається для кожного року / 
хвороби.  

Орієнтовна вартість вимог за кожен рік, і кожне захворювання є результатом проекції числа вимог, 
середнього розміру вимог і фактору інфляції. Ці цифри потім узагальнюються по роках і типам 
захворювань. Для кожного контракту очікувані втрати порівнюються з максимальними збитками, що 
підлягають сплаті у відповідності з умовами полісу і зменшуються до такої суми, якщо вони є нижчими, 
ніж розрахункові збитки. 

Для всіх інших ризиків від нещасних випадків, Страхова компанія використовує кілька статистичних 
методів для включення різних припущень для оцінки остаточної вартості страхових вимог. Два 
методи, які найбільш часто використовуються, є ланцюговий метод і метод Борнхуеттера-Фергюсона.  

Ланцюговий метод може бути застосований до премій, сплачених вимог або вимог, що понесені 
(наприклад, оплачені вимоги плюс оцінки за фактичними обставинами). Основний підхід передбачає 
аналіз історичних факторів розвитку вимог і вибір оцінних факторів розвитку на основі цієї історичної 
інформації. Вибрані фактори розвитку потім застосовуються до кумулятивних даних за вимогами для 
кожного року виникнення вимог, якщо такі дані ще не повністю розкривають інформацію, щоб 
визначити оціночну кінцеву вартість вимог за кожен рік виникнення вимог. 

Ланцюговий метод є найбільш придатними для тих років виникнення страхових випадків та класів 
бізнесу, які досягли відносно стабільної моделі розвитку. Ланцюговий метод менш придатний в тих 
випадках, в яких страховик не має розвиненої історії вимог на кожен вид бізнесу. 

Метод Борнхуеттера-Фергюсона використовує комбінацію орієнтовних або ринкових оцінок та оцінок, 
що базуються на досвіді вимог. Перші з них засновані на розмірі зобов’язань, таких як за преміями, 
останні базуються  на оплачених або понесених вимогах на сьогоднішній день. Ці дві оцінки 
об'єднуються за допомогою формули, яка надає більше ваги оцінкам, що базуються на досвіді 
минулого. Цей метод був використаний в ситуаціях, в яких досвід  розвитку вимог  не був доступний 
для прогнозу (останні роки страхових випадків або нові види бізнесу). 

Вибір окремих результатів по кожному року страхових випадків кожного виду бізнесу залежить від 
оцінки підходів, що були найбільш придатними для огляду розвитку історичних подій.  

Компанія провела тест достатності зобов’язань за вищевказаними методами та визначила, що обсяг 
сформованих нею резервів незароблених премій є більшою величиною, ніж отримана розрахункова. В 
такому випадку в звітності відображається обсяг технічних резервів, що сформовані згідно з вимогами 
Закону України "Про страхування" та інших нормативно-правових вимог з питань формування 
страхових резервів. 

(Г) інша інформація 

Станом на З1.12.2018 Страховою компанією було проведено оцінювання адекватності своїх 
зобов’язань (LAT) із залученням до розрахунків сертифікованого актуарія. 
 

Для оцінки адекватності страхових зобов’язань станом на 31.12.2018 поточна вартість майбутніх 
грошових потоків визначалася станом на останній день звітного періоду. При цьому було проведено 
прогнозування та оцінка поточної вартості наступних грошових потоків. 

Майбутні грошові потоки включають в себе наступні складові: 

 майбутні страхові збитки; 
 грошові потоки пов’язані з адмініструванням діючих договорів страхування; 

З метою здійснення більш обережної оцінки, інвестиційний дохід, що буде отриманий від розміщення 
страхових резервів по діючим договорам страхування, до уваги не приймався. 

Майбутні страхові збитки 

Оцінка майбутніх страхових збитків визначалася на основі поточного рівня збитковості, а саме: 

 Розраховано резерв незароблених премій (далі РНП) на початок 2018 року та кінець 4-го кварталу 
2018 року, прорахований методом «1/365» на основі 100% суми страхових платежів.  
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 Розраховано зароблену страхову премію за 2018 рік, перераховану з урахуванням 100% РНП. 

 Розраховано резерв збитків (РЗ) (що складається з резерву заявлених, але не врегульованих 
збитків, та резерву збитків, що сталися, але не заявлені, RBNS+IBNR) на початок 2018 року та 
кінець 2018 року за виключенням резерву витрат на врегулювання збитків. 

 Розраховано величину збитків, що виникли за 2018 рік, враховуючи величину здійснених виплат за 
2018 рік та різницю резервів збитків на початок та кінець 2018 року. 

 Поточний рівень збитковості визначено шляхом ділення величини збитків на величину заробленої 
страхової премії за 2018 рік. 

 Оцінку величини майбутніх страхових збитків по діючим на кінець 4-го кварталу 2018 року 
договорам страхування визначено шляхом добутку оціненого майбутнього рівня збитковості та 
РНП на кінець 4-го кварталу 2018 року на основі 100% суми страхових платежів. 

Результати тесту на достатність сформованих резервів станом на 31.12.2018 року 

  Разом (тис. грн.) 
Майбутні страхові збитки 5 289,7 

Майбутні адміністративні витрати 735,0 
Всього майбутні витрати 6 024,7 

    
Резерв незароблених премій 7 321,5 
Відстрочені комісійні витрати 300,0 

Всього сформовані зобов'язання 7 621,5 
    

Недостача сформованих зобов'язань -996,8 
    

Списання відстрочених аквізиційних витрат 0 
Резерв ризику, що не минув 0 

Отримані Страховою компанією результати тесту підтвердили адекватність сформованих резервів 
станом на 31.12.2018 і продемонстрували відсутність у необхідності створення Компанією додаткового 
резерву ризику, що не минув. 

Фінансові ризики 

Діяльності Компанії характерна значна кількість ризиків, включаючи вплив змін у погашенні  
заборгованості, коливань справедливих вартостей. Управління ризиками спрямоване на зменшення 
непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові результати  Компанії. 

Компанія не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не виписує опціонів. 
Далі описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія. 

Ринковий ризик  

Ринковий ризик – це ризик того, що справедлива вартість фінансового інструменту або майбутні 
грошові потоки за фінансовим інструментом будуть коливатися у зв’язку із змінами ринкових курсів. 
Ринковий ризик включає валютний ризик. Процентний ризик та ризики зміни інших курсів. Ринковий 
ризик виникає у зв’язку з відкритими позиціями за процентними ставками, валютами і фондовими 
фінансовими інструментами, на які впливають загальні і специфічні зміни рівня нестабільності 
ринкових курсів. 

Метою управління ринковим ризиком є управління та контроль за збереженням рівня ринкового ризику 
в прийнятних межах з одночасною оптимізацією прибутковості по операціях. 

Чутливість до іноземних валют 

Більшість операцій Компанія проводить в національній валюті України. Операції в іноземній валюті є 
вкрай несуттєвими. Всі інші змінні величини залишаються постійними. Станом на 31.12.2018 року 
Компанія не мала депозитів та інших фінансових активів у іноземній валюті, тому її фінансовий стан є 
нечутливим до впливу зміни курсу іноземних валют. 
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Чутливість до змін відсоткових ставок 
 

Наведена далі таблиця відображає чутливість чистого результату за рік, що закінчився 31 грудня 2018 
року, та власного капіталу до обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок на 5 відсотків, якщо 
вони відбудуться з початку року. Ці зміни вважаються обґрунтовано можливими на основі 
спостереження за поточними ринковими умовами. Розрахунки здійснено для довгострокових 
депозитів, адже зміна відсоткової ставки по депозитах розмішених на термін до 3-х місяців не 
розглядається як така, що може мати суттєвий вплив на Компанію. 

 

Фінансові  активи 
Рік, що закінчився 

31.12.2018 
Рік, що закінчився 

31.12.2017 
5% -5% 5% -5% 

Депозити терміном більше 3х 
місяців 

 
1 877 

 
1 877 

 
4 228 

 
4228 

 
Вплив на фінансовий стан, 
% 

 
0,15 

 
-0,15 

 
2,08 

 
-2,08 

 
 
Моніторинг відсоткових ставок по фінансовим інструментам Компанії подані нижче: 
 
 Середньорічні процентні ставки за 2018 рік 

у гривні 
Фінансові  активи  
Короткострокові депозити 
терміном більше 3 місяців 15,5 – 17,5 % 
Депозити строком до 3 місяців  12,5– 14,5 % 
 

Аналіз кредитного ризику 
 

Вплив кредитного ризику, тобто ризику невиконання контрагентами договірних зобов’язань, 
обмежується фінансовою дебіторською заборгованістю, довгостроковими та поточними фінансовими 
інвестиціями та залишками грошових коштів, як представлено нижче: 

 31.12.2018 31.12.2017 

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 

5 414 5 414 

Дебіторська заборгованість за 
страховими контрактами, чиста 5 566 7 621 

Дебіторська заборгованість за пере- 
страховими контрактами 222 - 

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
амортизованою вартістю: 17 488 14 224 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 389 9 996 

ОВДП 5 222 - 

депозити терміном більше 3-х місяців 1 877 4 228 

Фінансові активи, що оцінюються за 
справедливою вартістю через прибуток 
або збиток 

1 981 3 268 

Інша дебіторська заборгованість 1 771 3 072 

Дебіторська заборгованість із 
нарахованих доходів 210 196 

Всього 30 671 30 527 
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Компанія здійснює постійний моніторинг невиконання зобов’язань клієнтами та іншими контрагентами, 
визначених на індивідуальній основі, та вводить цю інформацію в свої процедури контролю 
кредитного ризику.  

Визначаючи суму очікуваного відшкодування дебіторської заборгованості та фінансових інвестицій, 
Компанія розглядає будь-яку зміну кредитної якості  дебіторської заборгованості та об'єктів 
інвестування з моменту первинного її виникнення до звітної дати.  

Основну  короткострокову дебіторську заборгованість страхувальників погашено в першому кварталі 
2019 року. 

Кредитний ризик для грошових коштів на поточному рахунку та депозитів, що розміщені на рахунках 
банків на короткий термін (до 3-х місяців), є незначним, оскільки Компанія має справу з банками з 
високою репутацією та зовнішніми кредитними рейтингами, що підтверджують їх високу якість. 

З точки зору Компанії високим є кредитний ризик по інших оборотних активах, які представлені в 
балансі за вирахуванням знецінення. В складі цих інших оборотних активів  є заборгованість банків, 
які на даний час перебувають в стані ліквідації, по поверненню депозитних коштів. Знецінення такої 
заборгованості Компанія здійснила в обсязі 100%.  

Аналіз ризику ліквідності 

Підприємство здійснює управління своєю ліквідністю шляхом ретельного моніторингу запланованих 
платежів у рахунок очікуваних страхових виплат, а також вибуття грошових коштів внаслідок 
повсякденної діяльності.   

Керівництво щомісяця розглядає прогнози грошових потоків Компанії. Управління потребами 
ліквідності Компанії здійснюється за допомогою як короткострокових, так і довгострокових прогнозів. 

Управлінський персонал вважає, що доступні очікувані операційні грошові потоки достатні для 
фінансування поточних операцій Компанії. Хоча кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 
та резерви заявлених збитків не є фінансовими зобов’язаннями в розумінні МСФЗ 9 «Фінансові 
інструменти», проте Компанія враховує їх при аналізі ліквідності. 

Станом на 31 грудня 2018 року та 31.12.2017 контрактні строки погашення зобов’язань Компанії такі, 
як узагальнено нижче: 

 
На 31.12.2018 

Протягом 1 
року 

Через 1-3 
роки 

Через 3-5 
роки 

Після 5 
років 

Кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 

1 246 - - - 

Резерв заявлених збитків 3 858 - - - 

Всього  5 104 - - - 

 

 
На 31.12.2017 

Протягом 1 
року 

Через 1-3 
роки 

Через 3-5 
роки 

Після 5 
років 

Кредиторська заборгованість за 
страховою діяльністю 

90 - - - 

Резерв заявлених збитків 1 363 - - - 

Всього  1 453 - - - 

 

 

Управління капіталом 

Страхова компанія не має офіційного внутрішнього документу, що визначає принципи управління 
капіталом, однак керівництво Компанії приймає всі необхідні заходи щодо підтримання капіталу 
Страховика на рівні, що відповідає вимогам Розпорядження Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07.06.2018 №850, та підтримання рівня 
капіталу, достатнього для задоволення нормативних, операційних та стратегічних потреб Страховика 
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в майбутньому. Ці заходи направлені  на ефективне управління грошовими коштами, постійний 
контроль виручки та прибутку, планування  стратегічних задач тощо. 
 
Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 N913 "Ліцензійні умови провадження 
господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних 
паперів)" встановлені вимоги до провадження страхової діяльності, зокрема згідно з п.56 Ліцензійних 
умов - вартість чистих активів страховика, утвореного у формі акціонерного товариства або 
товариства з додатковою відповідальністю, після закінчення другого та кожного наступного 
фінансового року з дати внесення інформації про страховика до Державного реєстру фінансових 
установ має бути не меншою зареєстрованого розміру статутного капіталу страховика. 

Мінімальний розмір статутного капіталу страховика, що здійснює страхування інше, ніж страхування 
життя, визначений Законом України «Про страхування», складає 1,0 млн.євро. 

Страхова компанія має такі показники статутного капіталу та чистих активів станом на 31.12.2018 та  
31.12.2017:  

 
  31.12.2018 31.12.2017 
Статутний капітал                     33 510 33 510 

Чисті активи         42 967 46 264 

Еквівалент статутного капіталу в Євро  1 056 1 381 

 
Справедлива вартість фінансових інструментів 

Компанія використовує таку ієрархію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів і 
розкриття інформації про неї у розрізі моделей оцінки: 

 1-й рівень: котирування (не скориговані) на активних ринках для ідентичних активів або 
зобов’язань; 
 

 2-й рівень: моделі оцінки, всі вихідні дані для яких, що мають суттєвий вплив на відображену у 
звітності суму справедливої вартості, прямо або непрямо ґрунтуються на інформації, 
спостережуваній на ринку; 

 
 3-й рівень: моделі оцінки, які використовують вихідні дані, що мають суттєвий вплив на 

відображену у звітності суму справедливої вартості, які не ґрунтуються на інформації, 
спостережуваній на ринку. 

Справедлива вартість визначається як сума, за якою можна обміняти інструмент при операції між 
обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. Оскільки для більшості фінансових 
інструментів Компанії не існує готового доступного ринку, при визначенні їхньої справедливої вартості 
необхідно застосовувати професійне судження на основі поточної економічної ситуації та конкретних 
ризиків, властивих для даного інструменту. 
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Узагальнення фінансових активів та зобов’язань за категоріями 

Класифікація фінансових активів та фінансових зобов'язань згідно з МСФЗ 39 та  МСФЗ 9  станом на 
01.01.2018р. : 

 

Фінансовий інструмент 

МСФЗ 39 МСЗ 9 Ефект 
впливу Оцінка Вартість, тис. 

грн. 
Оцінка Вартість, 

тис. грн. 

АКТИВИ           
Грошові кошти та їх 
еквіваленти 

амортизована 
вартість 2 996 

амортизована 
вартість 2 966 

                     
-     

Фінансові інвестиції, доступні 
для продажу історична вартість 474 

                         
-     

                     
-     

Фінансові інвестиції, доступні 
для продажу 

історична вартість 4 940 

справедлива 
вартість через 

інший 
сукупний 

дохід 
4 940 

                     
-     

Поточні фінансові інвестиції амортизована 
вартість 11 228 

амортизована 
вартість 11 228 

                     
-     

Довгострокова дебіторська 
заборгованість 

амортизована 
вартість 

135 

справедлива 
вартість через 
прибуток або 

збиток 135 
                     
-     

Інші оборотні фінансові 
активи 

амортизована 
вартість 

2 937 

справедлива 
вартість через 
прибуток або 

збиток 2 937  
                     
-     

Дебіторська заборгованість 
по страхуванню, чиста 

амортизована 
вартість 7621 

-                        
-     

                     
-     

Дебіторська заборгованість 
за нарахованими доходами 

амортизована 
вартість 

196 

справедлива 
вартість через 
прибуток або 

збиток 
                       

196     
                     
-     

Усього фінансових активів   30 527   22 402 0 
            
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ           
Страхова та інша фінансова 
кредиторська заборгованість 

амортизована 
вартість 90 

- 
  

                     
-     

Усього фінансових 
зобов’язань   90 

  
0   
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Подання фінансових інструментів по МСФЗ 9 за категоріями оцінки станом на 31 грудня 2018 року: 

 

Фінансовий інструмент 31.12.2018 31.12.2017 

АКТИВИ     

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 4 940 4 940 

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
амортизованою вартістю: 17 488 14 194 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 389 2 966 

ОВДП 5 222 0 

депозити терміном більше 3-х місяців 1 877 11 228 

Фінансові активи, що оцінюються за 
справедливою вартістю через 
прибуток або збиток 1 981 3 268 

Інша дебіторська заборгованість 1 771 3 072 

Дебіторська заборгованість із 
нарахованих доходів 210 196 

Усього фінансових активів 24 409 22 402 

      
ЗОБОВ’ЯЗАННЯ     

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
справедливою вартістю через інший 
сукупний дохід 0 0 

Усього фінансових зобов’язань 0 0 
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2. Основні засоби 

 
Показники Група основних засобів  

 
  Земельні ділянки  Будинки та 

споруди 
Офісне обладнання, 

меблі та пристрої, 
оргтехніка 

Транспортні 
засоби 

 

Всього 
На 31.12.2016:  

балансова вартість  10 717 4 116 1 006 465  16 304 

зміни балансової вартості за рік, що 
закінчився 31 грудня 2017 р. 

      

амортизація  (317) (224) (38)  (579) 

надходження   80   80 

вибуття   (155)   (155) 

дооцінка/знецінення 355 388 105 35  883 

На 31.12.2017:  

балансова вартість  11072 4 187 812 462  16 533 

зміни балансової вартості за рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 р. 

      

амортизація  (315) (239) (49)  (603) 

надходження   190   190 

вибуття   (9)   (16) 

дооцінка/знецінення 386 388 119 (17)  876 

На 31.12.2018:  

балансова вартість  11 458 4 260 873 396  16 987 
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3. Нематеріальні активи 
Показники Група нематеріальних активів, крім 

гудвіла 
Всього 

  Ліцензії Програмне 
забезпечення  

На 31.12.2016:    

балансова вартість  1 141 210 1 351 

зміни балансової вартості за Рік, що 
закінчився 31 грудня 2017 р. 

   

амортизація (187) (59) (246) 

надходження    

вибуття   (2) (2) 

дооцінка/уцінка 204 37 241 

На 31.12.2017:  

балансова вартість  1 158 186 1 344 

зміни балансової вартості за Рік, що 
закінчився 31 грудня 2018 р. 

   

амортизація (161) (44) (205) 

надходження    

вибуття     

дооцінка/уцінка (495) 19 (476) 

На 31.12.2018:  

балансова вартість  502 161 663 

 
4. Активи за перестрахуванням та відстрочені аквізиційні витрати 

 
Активи за перестрахуванням   2018 2017  
Частка перестраховиків в резервах незароблених премій 1 406 1 642  
 
Станом на 31 грудня 2018 року Товариством визнано відстрочені аквізиційні витрати за певними 
видами страхування в розмірі 300 тис. грн. (рядок 1060 Балансу), що розраховані як добуток 
суми резерву незароблених премій та ставки агентської винагороди.  
 2018 2017  
Відстрочені аквізиційні витрати 300 -  
    

5. Фінансові активи 
 

Фінансові активи Компанії згруповані нижче в таблиці:  
Фінансовий актив 31.12.2018 31.12.2017  
Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою 
вартістю через інший сукупний дохід 4 940 4 940 

 

Фінансові інвестиції, що оцінюються за 
амортизованою вартістю: 17 488 14 194 

 

Грошові кошти та їх еквіваленти 10 389 2 966  
ОВДП 5 222 0  

депозити терміном більше 3-х місяців 1 877 11 228  
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою 
вартістю через прибуток або збиток 1 981 3 268 

 

Інша дебіторська заборгованість 1 771 3 072  
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів 210 196  

Усього фінансових активів 24 409 22 402  
 
 



 Річна  фінансова звітність ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА» 
 за рік, що закінчився 31 грудня 2018р. (в тис. грн., якщо не зазначено інше) 
 

32 
 

Основні умови короткострокових депозитів строком розміщення більше 3-х місяців 

Банк 

 
Сальдо 
станом 

31.12.2018 
року, тис. грн. 

 
 

Закінчення 
терміну дії 
договору 

 
 

Відсоткова 
ставка 

Банк-1 1 260 25.01.2020 14,5% 
Банк-1 618 25.01.2020 14,5% 

Банк 

1 877 
 
 

Сальдо 
станом 

31.12.2017 
року, тис. грн. 

 
 

Закінчення 
терміну дії 
договору 

 
 

Відсоткова 
ставка 

Банк-1 1 260 25.01.2018 15,10% 
Банк-1 618 31.01.2018 15,10% 
Банк-2 300  21.03.2018 14,5% 
Банк-2 200 21.03.2018 14,5% 
Банк-2 300 16.03.2018 14,5% 
Банк-2 300 16.03.2018 14,5% 
Банк-3 400  07.02.2018 10 % 
Банк-3 400  07.02.2018 10 % 
Банк-3 200 22.01.2018 10 % 
Банк-3 150  19.02.2018 10 % 
Банк-3 100  12.03.2018 10 % 
Разом 4 228   

 

 2018 2017 

Грошові кошти Ядерного страхового пулу, 
розміщені на депозитах більше 3-х місяців з метою 
подальшого відшкодування збитків по ядерним ризикам 

1 877 1 877 

Разом: 1 877 1 877 
 
 
 

6. Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю 
 

 2018 2017 

Розрахунки зі страхувальниками 5 769 7 952 
Резерв сумнівних боргів за договорами страхування (203) (331) 
Розрахунки зі страхувальниками, чиста 5 566 7 621 
Розрахунки з перестраховиками 222 - 

Разом: 5 788 7 621 
 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти 
 2018 

 
2017  

Грошові кошти в банку  2 734 2 996 
Короткострокові депозити строком до 3-х місяців 7 655 7 000 
Всього 10 389 9 996 
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8. Статутний капітал 
 
 
Статутний капітал Товариства поділено на 295 110 (двісті дев’яносто п’ять тисяч сто десять) простих 
іменних акцій, номінальною вартістю 113,55 грн. (сто тринадцять гривень 55 коп.) кожна. 
 
Акція Товариства є іменним цінним папером, який посвідчує корпоративні права акціонера щодо 
Товариства, включаючи право на: отримання частини прибутку Товариства у вигляді дивідендів; право 
на отримання частини майна Товариства або вартості частини майна у разі ліквідації Товариства; 
право на управління Компаніям; право на отримання інформації про господарську діяльність 
Товариства, а також інші права, передбачені чинним законодавством України. 
 
Акціонерами  ПрАТ «Страхова компанія «КРОНА»,  що мають істотну участь у капіталі Товариства є   
юридичні та фізичні особи: 
 
 Компанія з обмеженою відповідальністю «Імпульс-Т», код ЄДРПОУ 31868189, м. Київ, пров. 

Електриків,15, володіє 102429 акцій (шт.) номінальною вартістю 11 630 812,95 грн., що 
становить 34,708752 % статутного капіталу  Товариства.   

 
 Компанія з обмеженою відповідальністю «Селектив», код ЄДРПОУ 34294305, м. Київ, пров. 

Електриків,15, володіє 46522 акцій (шт.) номінальною вартістю  5 282 573,1 грн., що становить 
15,76429 % статутного капіталу Товариства.   
 

 Плачков Іван Васильович, код ІПН 2114606178, м. Київ, вул. Богомольця, 5 кв. 8, володіє 59747 
акцій (шт.) номінальною вартістю  6 784 271,85 грн., що становить  20,245671 % статутного 
капіталу Товариства. 

 
 

9. Резервний капітал 

Рішення щодо відрахувань до резервного фонду Товариства та їх розміру приймається Загальними 
зборами акціонерів Товариства. Кошти резервного фонду за рішенням Загальних зборів акціонерів і в 
порядку, визначеному Наглядовою Радою, можуть використовуватися на покриття збитків від 
діяльності Компанії, виплату дивідендів та на інші цілі, що не суперечать українському законодавству.  

Згідно з українським законодавством, підприємство може розподіляти всі передбачені законом доходи 
у виді дивідендів або переносити їх до резерву, як це визначено в статуті Компанії. Подальше 
використання коштів, перенесених у резерв, може бути юридично обмежене; кошти, перенесені в 
резерв, як правило, повинні використовуватися на цілі, визначені в момент передачі. Крім того, тільки 
поточні прибутки, зазначені у фінансовій звітності за МСФЗ, можуть спрямовуватися на дивіденди. 

В 2018 році за рішенням Загальних зборів акціонерів кошти сформованого резервного фонду було 
направлено на покриття збитків минулих років. 

 2018 2017 

Резервний капітал на початок звітного періоду 
 

2208 2 208 

Зміни за рік  
формування резервного фонду 

 
71 

 
0 

погашення збитків минулих років (2 279) 0 
Резервний капітал на кінець звітного періоду 0 2208 

 
10. Зобов’язання зі страхової діяльності та активи перестрахування 

 
 

 2018 2017 
   
Валові   
Короткострокові договори страхування:   
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 - резерви збитків 7 082 1 363 
 - резерв незароблених премій 7 321 9 336 
Всього зобов'язання за страховою діяльністю, валові 14 403 10 699 

Покриті договорами перестрахування   
 - резерв незароблених премій (1 406) (1 642) 
Чисті зобов'язання   
Короткострокові договори страхування:   
-  резерви збитків                                                                            7 082 1 363 
 - незароблені премії 5 915 7 694 
Всього зобов'язання за страховою діяльністю, чисті 12 997 9 057 

 
 
 

 2018 2017 

 Валові Перестра- 
хування 

Чисті Валові Перестра- 
хування 

Чисті 

 Резерв на початок року  9 336 (1 642) 7 694 5 686 (1 393) 4 293 

Збільшення/(зменшення) 
зобов'язань (окрім впливу курсів) 

(2 015) 236 (1 779) 3 650 (249) 3 401 

 Резерв на кінець року  7 321 (1 406) 5 915 9 336 (1 642) 7 694 

Станом на 31.12.2018р. було проведено оцінювання адекватності резервів, які Компанія сформувала 
згідно методики формування резервів, затвердженої регулятором. 

 
11. Короткострокова  кредиторська заборгованість 

 
  2018 2017 

Торгова заборгованість та нараховані витрати 24 - 

Заборгованість за страховою діяльністю, 
в т.ч. за страховими виплатами 

1 246 
201 

90 
85 

Зобов'язання по оплаті праці 72 55 

Зобов'язання по внескам на соціальне страхування 19 15 

Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 
 

16 
 

11 
 

Аванси отримані   

Аванси одержані від 
страхувальників(перестрахувальників) по договорам 
страхування (перестрахування) 

1 029 498 

Інші зобов'язання 1 071 858 

Всього 
 

3 477 
 

1 527 
 

В тому числі фінансові зобов’язання 0 0 

 
 

12. Короткострокові резерви на виплати працівникам 
 

  Резерв невиплачених відпусток 
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2018 2017 
 

Балансова вартість на початок року 124 104 
зміни за рік   

збільшення (зменшення) існуючих резервів 21  20 

Балансова вартість на кінець року 145 124 
 
 

13. Податок на прибуток 

 
Витрати з податку на прибуток складаються з: 
 

 31.12.2018 31.12.2017 

 Поточний податок на прибуток  1 655 1 737 

 Відстрочений податок на прибуток  0 171 

 Всього витрат з податку на прибуток  1 655 1 908 
 
 
Податок на прибуток обчислюється виходячи із бухгалтерського фінансового результату, 
відкоригованого на різниці, передбачені Податковим кодексом України (амортизаційні різниці, різниці, 
які виникають при формуванні резервів (забезпечень), різниці, які виникають під час здійснення 
фінансових операцій). Ставка податку на прибуток визначена для оподаткування складає 18% - для 
оподаткування прибутку. Податок з доходів в розмірі 3% від отриманих страхових премій від 
діяльності по короткостроковому страхуванні життя буде зменшувати фінансовий результат, який 
визначатиметься для розрахунку податку на прибуток. 
 
Узгодження теоретичного значення податку на прибуток та фактичних витрат з цього податку 
виглядає наступним чином. 
 

 2018 2017 
Дохід за договорами страхування і співстрахування 55 153 38 283 
Податок на прибуток від страхової діяльності у 
податковому обліку (ставка податку 3 % - 2018 рік) 1 655 1148 
Прибуток до оподаткування за даними фінансової 
звітності (2 104) 3326 
Різниці, які виникають згідно податкового кодексу (756) (55) 
Прибуток за  рік у податковому обліку (2 890) 3 271 
Теоретичне розрахункове значення витрат з податку 
на прибуток (ставка податку 18% - 2010 рік) (0) (589) 
Вплив різниць, що не відображаються в фінансовій 
звітності 0 1 348 
Всього витрати з податку на прибуток 1 655 1 908 

 
 

14. Чиста виручка від страхових премій 

 2018 2017 

Страхування здоров'я на випадок хвороби 1 669 40 
Медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) 30 809 29 416 
Страхування наземного транспорту, крім залізничного   2 182 2 282 
Страхування водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів 
водного транспорту) 

3 0 

Страхування від нещасних випадків  1 917 288 
Страхування медичних витрат 16 704 108 
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ 93 598 
Страхування  майна 174 709 
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) 22 12 
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 2018 2017 

Страхування відповідальності перед третіми особами 188 407 
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті 22 367 
Страхування фінансових ризиків 0 479 
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в 
установах і організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) 
та сільської пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин 
(команд) 

0 2 319 

Страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за 
шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об'єктах 
підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та 
об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій 
екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру 

0 0 

Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту 
(включаючи відповідальність перевізника) 

14 18 

Страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за 
утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, 
яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому 
природному середовищу під час транскордонного перевезення та 
утилізації (видалення) небезпечних відходів 

4 4 

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

1 0 

Страхування цивільної відповідальності оператора ядерної установки за 
ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного інциденту 

1 350 1 236 

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

1 0 

 55 153 38 283 
 
 

15. Інвестиційні  доходи 

 
Рік, що закінчився 

2018 2017 
 Інвестиційні доходи    

Доходи від реалізації (погашення) ОВДП 125 - 

Процентні доходи по грошовим коштам та еквівалентам  1 756 1 591 
Доходи від курсової різниці та купівлі-продажу валюти 
  

- 43 

Всього інвестиційні доходи  1 881 1 634 
 
 
 
 
16. Інші операційні доходи та витрати 

  

Рік, що закінчився 31 грудня 
2018 2017 

Доходи від вiдшкодування раніше списаних активiв 311 587 
Доходи від повернення суми страхового відшкодування 242 146 
Доходи від оренди приміщення 231 239 
Інші доходи 158 51 
Доходи від агентської діяльності 54  
Доходи від отримання викупних сум 0 273 
Доходи від одержаних штрафів, пені, неустойки 0 42 
Всього доходів 996 1 338 
   
Витрати на формування резерву сумнівних боргів (88) (123) 
Визнані штрафи, пені, неустойки (9) (16) 
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Інші операційні витрати (29) (19) 
Всього витрат (126) (158) 

 
17. Виплати за страховою діяльністю 

 2018 2017 

Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) (17 270) (14 509) 
Страхування наземного транспорту, крім залізничного (2 582) (1 506) 
Страхування медичних витрат (481)  
Страхування від нещасних випадків (22) - 
Страхування здоров’я на випадок хвороби  (6) - 
Страхування майна (3) (131) 
Страхування цивільної відповідальності перед третіми 
особами 

(1) (1) 

Разом: (20 365) (16 147) 
   

18. Операційні витрати по елементам 

 2018 2017 

          Витрати на агентську винагороду (13 487) (6 666) 

Витрати на оплату праці та нарахування податків та 
обов’язкових платежів  (2 545) (2 144) 
Витрати на амортизацію необоротних активів (808) (766) 
Витрати на оренду (919) (645) 
Витрати на витратні матеріали (381) (475) 
Витрати на оплату послуг медичних закладів (280) (394) 
Витрати на комунальні послуги (240) (251) 
Витрати на професійні послуги (189)  (220)  
Витрати на утримання автотранспорту (105) (166) 
Витрати на зв’язок (138) (126) 
Витрати на послуги банків та поштові витрати (105) (53) 
Витрати на відрядження (25) (22) 
Інші витрати (16) (34) 
Витрати на рекламу (82) (1) 
Разом: (19 320) (13 969) 

 
 

19. Оренда 
 

  На 31.12.2018 На 31.12.2017 

Загальна сума майбутніх мінімальних орендних платежів у 
рамках нерозривної операційної оренди 

538 645 

в т. ч.: до одного року 538 645 

від одного року до п'яти років - - 

більше п'яти років - - 
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20. Витрати на оплату праці 
 

  

Рік, що закінчився 31 грудня 
         2018          2017 

   
Заробітна плата 2 091 1 752 
Витрати на соціальне страхування 454 392 
Всього 2 545 2 144 
   
 

21. Операції з пов'язаними сторонами 
 

Компанія розглядає операції з пов'язаними сторонами, що включають операції з засновниками 
Компанії і основним управлінським персоналом. 

 
Винагороди ключовому управлінському персоналу 
 
Винагороди, отримані керівним управлінським персоналом у звітному періоді становлять такі суми, 
що відображені у складі витрат на оплату праці: 
 
 31 грудня 2018 31 грудня 2017 
   
Заробітна плата і премії 397 403 
Всього 397 403 
 
Керівний управлінський персонал: 
 
Добренкова Юлія Володимирівна – генеральний директор Компанії, 
Гербеніс Віктор Борисович – директор з медичного страхування. 
 
Засновники Компанії визначені у примітці 12 Статутний капітал. 

В 2018 році Компанія здійснювала наступні операції із пов’язаними особами: 

1. Договір відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав)  на суму 189 тис. грн. 
2. Договір відчуження частки в статутному капіталі (корпоративних прав)  на суму 91 тис. грн. 
3. Договір про відступлення права вимоги корпоративних прав на суму 378 тис. грн 
4. Договір про відступлення права вимоги корпоративних прав на суму 182 тис. грн. 
 

22. Умовні активи та зобов’язання 
 

На дату складання та затвердження звітності не було помічено жодного непередбачуваного 
зобов’язання або зобов’язання до виконання, інформацію про що необхідно розкрити або скоригувати 
у фінансових звітах. 
 
 
Умовні зобов'язання податкового характеру 
 
Податкова система України характеризується постійними змінами законодавчих норм, офіційних 
роз'яснень і судових рішень, часто нечітко викладених і суперечливих, що припускає неоднозначне 
тлумачення їх податковими органами. Правильність обчислення податків у звітному періоді може бути 
перевірена на протязі трьох наступних років. Останнім часом практика в Україні така, що податкові 
органи займають більш жорстку позицію в частині інтерпретації і вимог дотримання податкового 
законодавства. 
 
Керівництво Страхової  компанії, виходячи зі свого розуміння податкового законодавства, офіційних 
роз'яснень і судових рішень вважає, що податкові зобов'язання відображені в адекватній сумі. Проте, 
трактування цих положень відповідними органами може бути іншим і це може мати значний вплив 
надану фінансову звітність. 
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