РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ (ПРИМІТКИ)
До фінансової звітності за МСФЗ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНДУСТРІАЛЬНА»
за 2019 рік.

1. Загальна інформація про компанію
ПрАТ «СК «ІІНДУСТРІАЛЬНА» (далі- Компанія) є зареєстрованим приватним акціонерним
товариством, що провадить свою діяльність в Україні. Акції компанії мають приватне розміщення.
Основна діяльність компанії — недержавне страхування – інші види страхування, ніж страхування
життя.
Основна діяльність Компанії полягає у наданні страхових послуг фізичним та юридичним особам, з
використанням існуючих та розробкою нових видів страхування згідно з чинним законодавством
України.
Станом на 31 грудня 2019 року кількість штатних працівників Компанії складала 13 чоловік.
Страхові та перестрахувальні операції за звітний період, здійснювалися ПрАТ «СК
«ІІНДУСТРІАЛЬНА» на підставі ліцензій на здійснення страхової діяльності, а саме:
- страхування вантажів та багажу (вантажобагажу), АВ № 546537,
- страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ, АВ № 546536,
- страхування кредитів (у тому числі відповідальності позичальника за непогашення кредиту),
АВ № 546535,
- страхування фінансових ризиків, АВ № 546534,
- страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності
власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту,
відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)),
АВ № 546532,
- страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту
(морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу
(вантажобагажу) АВ № 546533.
Адреса реєстрації Компанії: 03062, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 65, адреса для листування
03680, м. Київ, вул. Червоноармійська, буд 72, 9 поверх, 5 офіс.

Основа підготовки та подання фінансової звітності
Фінансова звітність за 2019 складена на основі бухгалтерських даних відповідно до Міжнародних
стандартів фінансової звітності (далі – МСФЗ), міжнародних стандартів бухгалтерського обліку
(МСБО) та тлумачень, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності, які є
чинними на 31.12.2019 року, та офіційно оприлюднені на веб-сайті Міністерства фінансів України.
З 1 січня 2018 року Компанія застосовує МСФЗ 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.
З 1 1 січня 2019 року Компанія застосовує МСФЗ 16 «Оренда»
Функціональна валюта та валюта представлення
Фінансова звітність Компанії представлена в національній валюті України (гривні), що є
функціональною валютою.
Фінансова звітність підготовлена на основі безперервної діяльності Компанії.
Безперервність діяльності означає, що керівництво не має наміру ліквідувати Компанію або
припинити діяльність. Станом на 31 грудня 2019 року управлінським персоналом було здійснено
оцінку, згідно з якою Компанія буде в подальшому здійснювати свою діяльність на підставі
принципу безперервності. Управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності, пов'язані
з подіями чи умовами, крім наявності в Україні політичної та економічної кризи, які можуть
спричинити значний сумнів щодо здатності Компанії продовжувати діяльність на безперервній
основі.

Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю загального призначення.
Ця фінансова звітність затверджена до випуску Головою Правління Товариства 27.02.2020р.
Учасники Товариства або інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової
звітності після її затвердження до випуску.
Ця фінансова звітність сформована за 2019рік.
Звітний період фінансової звітності

Звітним періодом, за який формується фінансова звітність, вважається календарний рік, тобто період
з 01 січня по 31 грудня 2019 року.
Склад фінансової звітності

Фінансова звітність включає наступні звіти:
- Звіт про фінансовий стан (Баланс) станом на 31.12.2019 року;
- Звіт про сукупний дохід (Звіт про фінансові результати) за 2019 рік;
- Звіт про рух грошових коштів (складений за прямим методом) за 2019 рік;
- Звіт про власний капітал за 2019 рік;
- Примітки до річної фінансової звітності за 2019 рік.
Оцінки, судження та припущення
Підготовка фінансової звітності відповідно до МСФЗ вимагає від керівництва, зробити певні
бухгалтерські оцінки та обґрунтовані оцінки і припущення в процесі застосування облікової політики
Компанії. Зміни в оцінках і припущеннях, можуть зробити істотний вплив на фінансову звітність за
період, в якому змінюються такі оцінки. Керівництво вважає, що допущення і оцінки при підготовці
цієї фінансової звітності є слушними, а фінансова звітність достовірно відображає фінансовий стан і
результати діяльності Компанії. Бухгалтерські оцінки і допущення регулярно аналізуються, вони
засновані на минулому досвіді і поточній відповідності інформації і включають всі фактори і
очікування керівництва про поточні та майбутні події, які можуть вплинути на балансову вартість
активів і зобов'язань, доходів і витрат за звітний період і тип розкриття у фінансовій звітності.
2. Основні принципи облікової політики
Основні принципи облікової політики, використані для підготовки даної фінансової звітності
викладені нижче. Такі принципи узгоджено застосовуються до всіх звітних періодів, якщо не вказано
інше.
Нематеріальні активи - Нематеріальними активами визнаються немонетарні активи, які не мають
матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані (відокремлені від компанії) і утримуються
Компанією на протязі періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва.
Нематеріальні активи Компанії включають ліцензії на здійснення страхової діяльності з
необмеженим терміном дії, не амортизуються і щорічно переглядаються на наявність ознак
невизначеності строку їх використання та можливого зменшення корисності активу. Ліквідаційна
вартість встановлена 0 грн., обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи
відсутні. Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів.
Основні засоби - Основні засоби - це матеріальні активи Компанії, що їх:
а) утримують для використання у виробництві або постачанні товарів чи наданні послуг для надання
в оренду або для адміністративних цілей;
б) використовуватимуть, за очікуванням, протягом більше одного періоду.
Основні засоби відображаються на балансі Компанії за первісною вартістю за вирахуванням
накопиченого зносу. Первісна вартість, включає ціну придбання, непрямі податки, які пов’язанні с
придбанням основних засобів і не підлягають відшкодуванню, витрати на установку і налагодження
основних засобів, а також інші витрати, безпосередньо пов’язанні з доведенням до стану у якому
вони придатні до використання за призначенням.
Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом. Ліквідаційна вартість
основних засобів, згідно з обліковою політикою, прирівнюється до 0 грн. .
Фінансові інструменти
Компанія визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання коли стає стороною контрактних
положень щодо цього інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів
визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.
Фінансові інструменти відображаються за справедливою вартістю або амортизованою вартістю
залежно від їх класифікації.
Компанія визнає такі категорії фінансових інструментів:
- фінансовий актив за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки у прибутку або
збитку;

- фінансовий актив за амортизованою собівартістю;
- інвестиції в інструмент капіталу за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки в іншому сукупному доході;
- фінансове зобов’язання за амортизованою собівартістю;

- фінансове зобов’язання за справедливою вартістю з відображенням результату переоцінки
у прибутку або збитку.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Компанія оцінює їх за
їхньою справедливою вартістю.
Подальша оцінка фінансових активів
Фінансові активи, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
До фінансових активів, що оцінюються за справедливою вартістю, з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку, відносяться акції, паї (частки) господарських товариств, облігації
підприємств, які Компанія утримує для продажи.
Оцінка фінансових активів, що оцінюються за офіційним біржовим курсом організатора торгівлі
Оцінка вартості фінансових активів, що внесені до біржового списку організатора торгівлі,
проводиться за офіційним біржовим курсом, оприлюдненим відповідно до вимог законодавства.
Якщо є підстави вважати, що балансова вартість суттєво відрізняється від справедливої, Компанія
визначає справедливу вартість за допомогою інших методів оцінки. Відхилення можуть бути
зумовлені значними змінами у фінансовому стані емітента та/або змінами кон’юнктури ринку.
Облігації, що Компанія має реальний намір та здатність утримувати до погашення. Після первісного
визнання Компанія оцінює їх за амортизованою собівартістю, застосовуючи метод ефективного
відсотка, за вирахуванням збитків від знецінення, якщо вони є.
Фінансові зобов’язання, якщо вони є, Компанія класифікує всі фінансові зобов'язання як такі, що у
подальшому оцінюються за амортизованою собівартістю, користуючись методом ефективного
відсотка, за винятком фінансових зобов'язань за справедливою вартістю з відображенням результату
переоцінки у прибутку або збитку.
Поточні зобов’язання – це зобов’язання, які відповідають одній або декільком із вищенаведених
ознак:
- Компанія сподівається погасити зобов’язання або зобов’язання підлягає погашенню протягом 12
місяців після звітного періоду;
- Компанія не має безумовного права відстрочити погашення зобов’язання протягом щонайменше 12
місяців після звітного періоду.
Поточні зобов’язання Компанії визнаються за умови відповідності визначенню і критеріям визнання
зобов’язань. Поточні зобов’язання не дисконтуються. У випадку поточних зобов’язань ефект
дисконтування вважається несуттєвим і вони оцінюється за первісною вартістю.
Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти складаються з готівки в касі, коштів на поточних рахунках та депозитів.
Еквівалентами грошових коштів визнаються короткострокові високоліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у суми грошових коштів з незначним ризиком зміни вартості. У якості
класифікаційної ознаки еквівалентів грошових коштів Компанія застосовує період їх конвертації, що
не перевищує трьох місяців. Первісна оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. Первісна оцінка грошових коштів та їх
еквівалентів в іноземній валюті та банківських металах здійснюється у функціональній валюті за
офіційними курсами Національного банку України.
Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює їх номінальній вартості на дату оцінки.
Подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті та банківських металах
здійснюється у функціональній валюті за офіційними курсами Національного банку України.
Відносно банківських депозитів в Компанії застосовується наступна модель розрахунку збитку від
знецінення фінансового активу:
- при розміщенні депозиту в банку з високою надійністю (інвестиційний рівень рейтингу uaAAA,
uaAA, uaA, uaBBB та банки, що мають прогноз “стабільний», що присвоюється рейтинговими
агентствами, які внесені до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на
дату розміщення коштів резерв збитків розраховується в залежності від строку та умов розміщення
(при розміщенні від 1 до 3-х місяців – розмір збитку складає 0%, від 3-х місяців до 1 року – 1% від
суми розміщення, більше 1 року – 2%);
- при розміщенні депозиту в банку з більш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний рівень
рейтингу, що присвоюється рейтинговими агентствами, які внесені до Державного реєстру
уповноважених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розміщення коштів резерв збитку
розраховується у розмірі від 7% до 20% від суми вкладу в залежності в розміру ризиків.

Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість визнається, коли Компанія стає стороною контрактних положень щодо
цього інструменту. Дебіторська заборгованість первісно оцінюється за справедливою вартістю, яка
дорівнює вартості погашення. Подальша оцінка дебіторської заборгованості оцінюється за
справедливою вартістю, яка дорівнює вартості погашення. У разі суттєвого впливу фактору часу
можливе дисконтування суми заборгованості. У разі зміни справедливої вартості дебіторської
заборгованості, такі зміни визнаються у прибутку (збитку) звітного періоду.
Для відображення сумнівної та безнадійної заборгованості (якщо існує ймовірність того, що не буде
отримана вся сума заборгованості відповідно до первинних умов) створюється резерв на знецінення
дебіторської заборгованості на основі індивідуальної оцінки по кожному дебітору.
Забезпечення – Забезпечення визначаються в тому випадку, коли Компанія має юридичні чи
договірні зобов’язання в результаті минулих подій, якщо існує ймовірність виникнення зобов’язань,
погашення яких ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та
їх оцінка може бути розрахунково визначена.
Також в Компанії створено резерв витрат на оплату щорічних (основних та додаткових) відпусток.
Розрахунок такого резерву здійснюється на підставі правил Облікової політики Компанії останнього
числа кожного кварталу.
Розмір створеного резерву оплати відпусток підлягає інвентаризації на кінець року. Розмір
відрахувань до резерву відпусток, включаючи відрахування на соціальне страхування з цих сум,
розраховуються виходячи з кількості днів фактично невикористаної працівниками відпустки та
їхнього середньоденного заробітку на момент проведення такого розрахунку. Також можуть
враховуватися інші об’єктивні фактори, що впливають на розрахунок цього показника. У разі
необхідності робиться коригуюча проводка в бухгалтерському обліку згідно даних інвентаризації
резерву відпусток.
Страхові контракти - Договори, відповідно до умов яких Компанія (страховик) бере на себе значний
страховий ризик від страхувальника, погодившись компенсувати збитки страхувальника або іншого
вигодонабувача у випадку, якщо відбудеться яка-небудь обумовлена договором невизначена подія в
майбутньому (страховий випадок), яка завдасть шкоди страхувальникові або іншому вигодонабувачу,
належить до категорії договорів страхування. Після того, як договір визнано договором страхування,
він залишається таким до моменту виконання всіх зобов’язань, або здійснення всіх прав по ньому,
або до закінчення строку його дії.
Компанія визначає істотний страховий ризик як імовірність того, що при настанні страхової події їй
доведеться виплатити страхове відшкодування, сума якого, щонайменше, на 10% більша за суму
страхового відшкодування в разі, якщо страхова подія не настає.
Страховий ризик існує, коли на момент підписання договору Компанія не впевнена в таких аспектах:
настання страхової події, дата настання страхової події та сума відшкодування по страховій події.
Інвестиційні контракти - це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не
передбачають передачу значного страхового ризику.
Премії зароблені - Після вступу договору в силу премії враховуються як отримані в момент початку
дії страхового захисту та вважаються заробленими на пропорційній основі протягом строку дії
відповідного страхового покриття за полісом.
Страховий резерв незароблених премій – Резерв незароблених премій являє собою резерв, що
включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
Формування технічних резервів- визначення величини технічних резервів шляхом її обчислення за
методами, визначеними законодавством.
Відповідно до вимог, затверджених Методикою формування страхових резервів за видами
страхування, іншими, ніж страхування життя, від 17.12.2004р. № 3104 зі змінами та доповненнями,
Політика встановлює порядок формування технічних резервів за договорами страхування,
співстрахування та перестрахування з видів страхування, інших, ніж страхування життя; визначає
методику формування (розрахунку величини) технічних резервів, які є оцінкою обсягу зобов’язань
страховика в грошовий формі для здійснення майбутніх виплат страхових сум і страхового
відшкодування.
Компанія розраховує суму страхових резервів кожного виду відповідно до вимог чинного
законодавства та відповідних нормативних актів.

Резерви створюються Компанією шляхом відповідних відрахувань від надходження страхових
платежів, а також від доходів, отриманих від розміщення тимчасово вільних коштів.
Резерв незароблених премій - Страховик формує резерв незароблених премій методом ¼ із
застосуванням коефіцієнту 0,8.
Зміни в резерві незаробленої премії визнаються в складі прибутку чи збитку за період, в якому діє
страхове покриття.
Відстрочені аквізиційні витрати не формуються, що не суперечить чинному законодавству. Оцінка
збитковості для прогнозування майбутніх збитків складає 0%, згідно зі статистикою Страховика.
Результати перевірки адекватності зобов’язань страховика щодо резерву збитків
Станом на 31.12.2019 резерв збитків сформований Страховиком рівний нулю.
Згідно зі статистикою нашої Компанії, щодо понесених збитків, Страховик не потребує формування
такого резерву.
Адекватність формування резервів страховика підтверджена в актуарному звіті, який
надається до звітності страховика.
Перестрахування - У ході ведення звичайної господарської діяльності Компанія передає договори в
перестрахування з метою зниження ймовірності виникнення чистого збитку за допомогою часткової
передачі ризику перестраховикам. Договори перестрахування не звільняють Компанію від її
первісних зобов'язань прямого страховика перед страхувальниками.
Передані премії й отримані компенсаційні виплати відображаються в звіті про фінансові результати
та у Балансі до відрахування комісійної винагороди.
Активи перестрахування включають суми до відшкодування від компаній-перестраховиків по
переданим страховим зобов'язанням. Суми до відшкодування від перестраховиків розраховуються на
підставі врегульованих збитків по перестрахованим договорам.
Премії по договорам, прийнятим у перестрахування, відображаються у складі доходів по страхуванню
відповідно до класифікації договорів страхування.
Суми, що відшкодовуються по договорах перестрахування, оцінюються на наявність ознак
знецінення на кожну звітну дату. Подібні активи знецінюються в результаті події, що відбулися після
первісного визнання активів, що й свідчить про те, що Компанія може не одержати всю належну їй
суму, за умови, що зазначена подія має вплив на розмір відшкодування, яке Компанія повинна
одержати від перестраховика, і його можна оцінити з достатнім ступенем надійності.
Кредиторська заборгованість – кредиторська заборгованість включає в себе заборгованість за
страховими послугами та послугами, що непов’язані зі страхуванням. Уся кредиторська
заборгованість обліковується на основі методу нарахування. Нараховані супутні послуги являють
собою операції, які не передбачають передачу ризиків і безпосередньо відображаються у балансі.
Активи або зобов’язання визначаються на основі отриманих сум за вирахуванням погашених сум та
будь-яких утриманих комісій.
Акціонерний капітал – Внески до акціонерного капіталу визнаються за собівартістю.
Резервний капітал – Для покриття можливих збитків Компанії, а також для використання в інших
передбачених законом напрямках. Резервний капітал в Компанії створюється за рахунок відрахувань
з чистого прибутку.
Визнання доходів і витрат – Доходи обліковуються за методом нарахування, коли відбувається
збільшення активів або зменшення зобов’язань, що призводить до збільшення власного капіталу
(крім збільшення у результаті внесків учасників), за умови того, що дохід може бути достовірно
оцінений.
Не визначаються доходами суми податку на додану вартість та інші платежі, що підлягають
перерахуванню до бюджету, а також сума попередньої оплати та надходження від первинного
розміщення цінних паперів.
Витрати визначаються одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витрати
визначаються у відповідному періоді одночасно з доходом, по відношенню до якого вони були
понесенні.

Податок на прибуток - Податок на прибуток визначається згідно з діючим законодавством України,
а саме Податковим Кодексом України. Сума податку на прибуток розраховується на основі
результатів за рік. Базою для розрахунку суми податку – Прибуток із джерелом походження з
України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення)
фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності
підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або
міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень
цього розділу.
Протягом 2019 року отримані страхові премії оподатковувалися за ставкою 3%, ставка
корпоративного податку на прибуток становила 18%.
Баланс
До Балансу (Звіту про фінансовий стан), протягом року коригувань та змін не вносилось.
Відомості викладені у розрізі активів та зобов’язань.
Оцінку балансової вартості активів та зобов'язань здійснено відповідно до вимог МСФЗ
Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов'язань на поточні (оборотні) та не
поточні (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 “Подання фінансових звітів”. До поточних
активів та зобов'язань віднесено суми, що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12
місяців від дати балансу.
Активи та зобов'язання подано у порядку їхньої ліквідності.
3. Нематеріальні активи
На балансі Компанії станом на 31.12.2019р. обліковуються нематеріальні активи ліцензії на
проведення страхової діяльності первісна вартість – 99,00 тис .грн. Під час визнання активу Компанія
не визначила обмеження строку, протягом якого очікується збільшення грошових коштів (чи їх
еквівалентів) від використання таких нематеріальних активів та не нараховувало амортизацію., що
відповідає вимогам п. 107 МСБО 38 «Нематеріальні активи».
Ліквідаційна вартість встановлена 0 грн.
Перерахунок амортизації за методами МСБО 38 не здійснювався.
Обмеження права власності підприємства на нематеріальні активи відсутні.
Відсутні контрактні зобов'язання, пов'язані з придбанням нематеріальних активів.
4. Основні засоби

На балансі Компанії станом на 31.12.2019р. обліковуються Основні засоби, балансова
вартість по видах основних засобів визначена як різниця між їх первісною вартістю та
нарахованою амортизацією і наведена у таблиці в тис. грн.
Основні засоби за видами
31.12.2018
31.12.2019
Будівлі, споруди
Первісна вартість
1 665
1 891
Знос
877
1 070
Остаточна вартість на дату балансу
788
821
Машини та обладнання
Первісна вартість
188
188
Знос
145
159
Остаточна вартість на дату балансу
42
29
Транспортні засоби
Первісна вартість
2 250
2 138
Знос
2 168
2 109
Остаточна вартість на дату балансу
82
29
ОСНОВНІ ЗАСОБИ — ВСЬОГО
Первісна вартість
4 103
4 217
Знос
3 190
3 338
Остаточна вартість на дату балансу
913
879
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ
Первісна вартість
99
99
Знос

Остаточна вартість на дату балансу
Всього за рядком Балансу
Довгострокові активи / Основні засоби

99

99

1 012

1 012

Станом на 31.12.2019 року первісна вартість власних основних засобів, активу у формі права
користування, та малоцінних необоротних матеріальних активів складає 4 217 тис. грн., їх
амортизація (знос) – 3 338 тис. грн., залишкова вартість основних засобів на 31.12.2019 року
становить 879 тис. грн.
У зв’язку з продажем транспортного засобу протягом звітного періоду, початкова вартість
основних засобів компанії зменшилася на 112 тис. грн. Продаж транспортного засобу здійснювалася
за ринковою вартістю, що підтверджено звітом незалежного оцінювача.
Також на балансі Компанії з 01.01.2019 обліковується актив у формі права користування - частина
нежитлового приміщення в групі приміщень №5а, що розташовано на 9-му поверсі будівлі, в місті
Києві по вулиці Велика Васильківська,72. Договір оренди нежитлових приміщень приміщення № 74
від 01.11.2018 року. Балансова вартість - 226 тис.грн, нарахована амортизація станом на 31.12.2019 –
123тис.грн. Сформоване зобов’язання з оренди 113 тис.грн.
Станом на 31.12.2019 р. активи, класифіковані, як утримувані для продажу відповідно до МСФЗ
5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність», відсутні.
Компанія не має інвестиційної нерухомості. Відсутня інформація щодо наявності контрактних
зобов'язань, пов'язаних із придбанням основних засобів.
Компанія не має біологічних активів.

5. Довгострокові фінансові інвестиції
На балансі Компанії станом на 31.12.2019р. обліковуються Довгострокові фінансові інвестиції, які
обліковуються за методом участі в капіталі на 31.12.2019 р. складають 41 727 тис. грн. а саме :
41 727 тис. грн. – внески до статутних фондів інших Товариств.
Також акції компаній: 15 тис. грн. – ПрАТ «СГ «ТАС» - 1 штука, обліковуються за справедливою
вартістю.
5 тис.грн. – внески до статутних фондів – ТОВ «ТА», ТОВ «ТАС- Девелопмент».

СК «ИНДУСТРИАЛЬНАЯ» на 31.12.2019 г. застосувала метод участі в капіталі для
визначення балансової вартості финансових інвестицій у вигляді участі в ТОВ УЛФ –
ФИНАНС, в результаті чого балансова вартість участі в ООО УЛФ – ФИНАНС на 31.12.2019
склала 41 727 тис (збільшилась на 20 902 тис)
Довгострокова дебіторська заборгованість станом на 31.12.2019 року відсутня.
Відстрочені податкові активи на кінець року відсутні.
Запаси станом на 31.12.19 року відсутні.
Оцінка вибуття запасів здійснюється за методом середньозваженої собівартості для всіх видів
запасів. Метод оцінки вибуття запасів протягом звітного періоду не змінювався і відповідає
вимогам МСБО 2 “Запаси”.
Запаси, щодо яких слід здійснювати переоцінку справедливої вартості, відсутні.
Протягом 2019 року дооцінка та уцінка запасів не здійснювались.
6. Дебіторська заборгованість
Дебіторська заборгованість за послуги страхування станом на 31.12.2019 р. становить 748 тис. грн.
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом становить 2 410 тис. грн., заборгованість з
нарахованих доходів 442 тис. грн. (відсотки по фінансовим вкладенням),
Інша поточна дебіторська заборгованість становить - 0 тис. грн.,.
Відповідно до принципу обачності та з метою покриття у майбутньому безнадійної дебіторської
заборгованості Компанія нараховує резерв сумнівних боргів, станом на 31.12.2019р. резерв сумнівних
боргів дорівнює - 0 тис. грн
В розрахунок резерву сумнівних боргів по страховій діяльності враховується вся сума простроченої
на дату балансу дебіторської заборгованості ( не отримані страхові премії, по договорам страхування
з урахуванням усіх термінів оплати по договорам страхування). Даний підхід враховує вимоги Закону
України „Про страхування” та умови дії договорів страхування.
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня.
Дебіторська заборгованість за векселями відсутня.
7. Поточні фінансові інвестиції

Поточні фінансові інвестиції на 31.12.2019р. складають 7 337 тис. грн., номінальною
вартістю – 1тис.грн.. Строк погашення облігацій - 04.10.2023
Табл. 3

Найменування
Облігації ФК ЦФР, ТОВ серія К

Кіл-ть (шт)

Сума, тис.грн.
7 310
7 310

Оцінювання фінансових інвестицій (облігацій)
амортизованою собівартістю.

7 337
7 337

на дату балансу Компанія проводить за

8. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти Компанії у банках у національній валюті станом на 31.12.2019р. становлять 15 585
тис. грн. у тому числі на депозитних рахунках у гривнях – 6 765 тис. грн.. а саме:

Кошти ПрАТ «СК «ІНДУСТРІАЛЬНА» розміщені на строкових депозитних рахунках в
банківських установах станом на 31 грудня 2019 року
Сума коштів на
Рейтинг за
Прогноз
№
депозитному рахунку,
Найменування банку
національною
кредитного
п/п
тис. грн.
шкалою
рейтингу
1.

АТ УНІВЕРСЛ БАНК

6 105

ua AА +

Стабільний

2.

ОЩАДБАНК (Запоріжжя)

330

AA- (ukr)

Стабільний

4.

ПАТ «Укргазбанк» (Черкаси)

330

ua AА +

Позитивний

Всього

6 765

Грошові кошти в дорозі — відсутні.
Обмеження права Компанії на користування грошовими коштами у 2019 році відсутні.
Станом на 31.12.2019 р Частка перестраховиків у резервах незароблених премій - 3,0 тис. грн.
Витрати майбутніх періодів в балансі станом на 31.12.2019 року відсутні.
Витрати з передплати на регулярні інформаційні видання та страхування майна Компанії,
відображаються у складі інших витрат поточної діяльності протягом 2019 року.
9. Відомості про власний капітал
Відповідно до звітності капітал Товариства станом на 31.12.2019р. представлений наступним чином:
Склад
Власного на
капіталу
01.01.2019
Зареєстрований
21 000
капітал

на
31.12.2019

Резервний капітал

5 810

Резервний капітал не збільшився

40 593

Збільшився на суму 26 559 тис. грн.

5 810

Нерозподілений
прибуток (непокритий 14 034
збиток)

21 000

примітки
Статутний капітал не збільшився

Капітал Компанії обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану рахунків.
Статутний капітал Компанії сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного
капіталу
зафіксовано в Статуті Компанії. Збільшення статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних
зборів акціонерів.
Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів
акціонерів та відповідно до Статуту Компанії.
Акції Компанії відображаються в балансі за номінальною вартістю.
Станом на 31.12.2019р. нерозподілений прибуток Компанії склав 40 593 тис. грн., що на 26 559 тис.
грн. більше за нерозподілений прибуток, який було сформовано станом на 31.12.2018 р. із
нерозподіленим прибутком відбувались наступні зміни:

2019 року на чергових Загальних зборах акціонерів було прийняте рішення щодо розподілу
нерозподіленого прибутку та суму 1 208 тис. грн. спрямувати на виплату дивідендів акціонерам.
Непоточні зобов'язання з очікуваним строком погашення, більшим за 12 місяців, не визначені.
Довгострокові фінансові зобов'язання - відсутні.
Довгострокова кредиторська заборгованість - відсутня.
Відстрочені податкові зобов'язання - відсутні.
Інші Довгострокові зобов'язання (зобов'язання з оренди) – 113 тис. грн.
10. Забезпечення виплат персоналу
Станом на 31.12.2019р. забезпечення виплат відпусток працівникам склали – 827 тис.грн.
11. Страхові резерви
Станом на 31.12.2019р. Резерв незароблених премій склав – 1 042 тис. грн., Метод формування
резерву ¼, із застосуванням коефіцієнту 0,8.
При проведенні тесту на адекватність резерву незароблених премій враховувалися також прямі
та адміністративні витрати, які має Страховик (включено в графу 6). Прогнозний коефіцієнт витрат
складає 85%, що включає коригування на припущення, що Компанія займається лише виконанням
існуючих зобов'язань.
Профіцит резерву незароблених премій станом на 31.12.19 сумарно по всіх видах страхування
становить 152,40 тис. грн, що складає 14,6% від сумарного резерву. Тому сформованого Страховиком
РНП достатньо, щоб відповідати майбутнім зобов’язанням по діючим договорам на звітну дату і
необхідності в доформуванні РНП немає.

Достатність сформованих резервів на 31.12.2019р. підтверджена Актуарним звітом (актуарій
Іванько Ю.О., свідоцтво на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх №
01-017 від 08.10.2015р.
12. Поточні зобов'язання
Поточними зобов'язаннями й забезпеченнями компанії визнані такі, що мають строк погашення не
більше ніж 12 місяців.
Поточні зобов’язання за страхові послуги станом на 31 грудня 2019 року відсутні.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2019 року становить 52
тис грн..
Аванси одержані станом на 31.12.2019 р. відсутні.
Заборгованість по розрахункам з учасниками на 31.12.2019р. відсутня.
Зобов'язання у складі груп вибуття відсутні.
Сума векселів виданих станом на 31.12.2019 року – відсутня.
Заборгованість по виплаті заробітної плати станом на 31.12.2019 року - відсутня .
Заборгованість за внесками на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування станом на
31.12.2019 року - відсутня.
Заборгованість з розрахунками з бюджету – 2.тис грн. (Податок на додану вартість).
Інші поточні зобов'язання за станом на 31.12.2019 р. становлять 1 тис. грн.
Валюта балансу на 31.12.2019р. становить 69 440 тис. грн.

13.Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові
результати.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або
збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов'язань, що
приводить до зменшення власного капіталу компанії, за умови, що ці витрати можуть бути
достовірно оцінені.
Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого
вони здійснені.
Витрати на податок на прибуток включають податки, розраховані у відповідності до чинного
законодавства України.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати
відображається в момент надходження активу або погашення зобов'язання, які призводять до
збільшення власного капіталу підприємства.
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про
фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання.
Звіт складено за призначенням витрат.
Дохід від реалізації послуг з видів страхування інших ніж страхування життя відображається
шляхом продажу страхових продуктів за договорами страхування, та надання послуг за 2019 рік
складає 2 166 тис. грн.
У звітному періоді отримано інших операційних доходів 140 тис. грн.. у тому числі:
- від надання послуг оренди – 140 тис. грн.
Адміністративні витрати, пов'язані з утриманням та обслуговуванням Компанії, у 2019 році склали 11
261 тис. грн., Інші операційні витрати — 19 тис. грн.
Склад витрат наведено у табл. 5.
Табл. 5

Адміністративні витрати, тис. грн.
Витрати на збут, тис. грн.
Витрати на заробітну плату з 10 223 Витрати пов’язані з укладанням та
відрахуваннями
пролонгацією договорів страхування:
Агентська винагорода
Винагорода брокерам
Послуги
Матеріальні витрати
Розрахунково-касове обслуговування
Витрати на відрядження
Амортизація
Всього адміністративних витрат
-

-

445 Всього витрат на збут
278
55 Інші операційні витрати, тис. грн.
0 Відрахування у темничні резерви, інші
ніж резерв незароблених премій

0

260 Витрати від операційних курсових
різниць
11 261 Всього інших операційних витрат
В тому числі податки:
- Нерухоме майно
- Визнанi штрафи

-

Збиток від операційної діяльності за 2019 рік становить 8 974 тис. грн.
Реструктуризація діяльності компанії не відбувалась.
Доходи (витрати) від припинених видів діяльності відсутні.
Інші фінансові доходи за 2019 рік становлять – 2 785 тис. грн., а саме:
- Доходи від розміщення грошових коштів – 2 785 тис. грн.
Дохід від участі в капіталі – 32 102 тис.грн., у т.ч.
- Отримані дивіденди – 11 200 тис. грн.
- Дохід від зміни вартості фінансової інвестиції – 20 902 тис. грн.
Фінансові витрати за 2019 рік склали – 43 тис. грн. , у т.ч.
Амортизація дисконту по облігаціях – 7 тис.грн.

Витрати на проценти за фінансовою орендою -36 тис.грн.
Інші доходи – 6 006 тис. грн. , а саме:
Доходи від реалізації фінансових інвестицій – 5 874 тис. грн.
Доходи від реалізації транспортних засобів – 102 тис. грн.
Надзвичайні доходи – 30 тис. грн.
Інші витрати — 4 047 тис. грн., у т.ч.
Витрати від реалізації фінансових інвестицій – 2 975 тис.грн.
Iншi витрати звичайної дiяльностi – 1 047 тис.грн.
Iншi надзвичайнi витрати – 25 тис. грн.
Сума прибутку від звичайної діяльності до оподаткування у 2019 році – 27 829 тис. грн.

-

19
13
6

Податок на прибуток за 2019 рік — 62 тис. грн.
Чистий фінансовий результат за 2019 рік становить – прибуток 27 767тис. грн.
14.Звіт про рух грошових коштів
Грошові потоки Компанії від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності в обліку за
НП(С)БО не відрізнялися істотно від МСФЗ.
Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з
яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових
виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної,
інвестиційної та фінансової, діяльності Компанії.

Рух коштів у результаті операційної діяльності
Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.
Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу.
- Сукупні надходження від операційної діяльності у 2019 р. склали 3 863 тис. грн.
- Сукупні витрати від операційної діяльності — 12 499 тис. грн.
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2019 рік становить – (8 636) тис. грн.

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Інвестиційна діяльність - це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних
інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми
(інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об'єктів інвестування та забезпечення їх
реалізації та включає наступні статті:
- Всього надходження по інвестиційній діяльності – 18 940 тис. грн.
- Всього витрати по інвестиційній діяльності – 0 тис. грн.
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності становить – 18 940 тис. грн.

Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії
цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими
цінними паперами і включає наступні статті:
- Сплачені дивіденди акціонерам - 1 128 тис. грн.
- Всього надходження по фінансової діяльності – 0 тис. грн.
- Інші платежі – 0 тис. грн.
Чистий рух коштів від фінансової діяльності становить – (1 128) тис. грн.
Чистий рух коштів за звітний 2019 рік — 9 176 тис. грн.
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів за 2019 рік – 0 тис. грн., оскільки Компанія немала
валютних коштів протягом звітного періоду.
Залишок коштів станом на 31.12.2019 р. становить 15 585 тис. грн.

15. Звіт про власний капітал
Статутний капітал станом на 31.12.2019р становить 21 000 тис. грн.,
Статутний капітал сплачений у сумі 21 000 тис. грн., у повному обсязі.
Капітал у дооцінках на 31.12.2019 р. складає 0 тис. грн.
Резервний капітал складає 5 810 тис. грн.
Облік нерозподіленого прибутку здійснюється відповідно до чинного законодавства.
Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2019 р. становить 40 593 тис. грн.
Величина інших резервів становить 0 тис. грн.
Загальна сума власного капиталу компанії становить на 31.12.2019 р. 67 403 тис. грн.
16.Управління капіталом
Управління капіталом Компанії спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до
капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Компанії функціонувати в якості
безперервно діючого підприємства. Компанія вважає, що загальна сума капіталу, управління яким
здійснюється, дорівнює сумі капіталу, показаному в балансі. За станом на кінець кожного звітного

періоду Компанія аналізує наявну суму власного капіталу і може її коригувати шляхом виплати
дивідендів акціонерам, повернення капіталу акціонерам або емісії нових акцій.
На Компанію поширюються зовнішні вимоги до капіталу. Основні зовнішні вимоги до капіталу - це
мінімальна сума акціонерного капіталу, а також ряд нормативів платоспроможності. Компанія
дотримувалася всіх зовнішніх вимог до капіталу у 2019 році.
17. Процедура управління ризиками

Страхова компанія виділяє два види ризиків: ті, які надходять від страхувальників, i ті, що
обумовлені її діяльністю. Ризик страхувальника - невизначена можливiсть появи збитків
(втрат, пошкоджень та знищення), виміряного в грошовому виразі. Ризик страховика невизначена можливiсть недостатності коштів страхової Компанії для виконання своїх
фінансових зобов'язань. Використовуються для аналізу такі фактори ризику:
- страховий ризик; ринковий ризик; кредитний ризик; ризик ліквідності; операційний
ризик; груповий ризик; системний ризик.
- Iнвестицiйнi ризики (ризики, пов'язанi із активами) - це рiзнi ризики, якi прямо чи
опосередковано пов'язанi зі спроможністю управляти активами.
Джерелом покриття інвестиційних ризиків є власні вільні кошти та резерви, передбачені його
організаційно-правовою формою.
Дохід, отриманий Компанією по видам страхування, використовується для виконання
страхових зобов'язань, коли коштів страхових резервів та власних вільних коштів стає
недостатньо.
До не фінансових ризиків відноситься ризик репутації страховика, юридичний ризик
порушення або недотримання вимог нормативно-правових актів, законодавства, угод,
стратегічний ризик неправильних управлінських рішень, операцiйно-технiчний ризик.
Процес управління такими ризиками зводиться до їх мiнiмiзацiї. Процес управління
ризиками в Товаристві інтегрований в щоденну діяльність, має безперервний і комплексний
характер. Виконавчий орган встановлює допустимі рівні ризиків і здійснює стратегічний
нагляд за управлінням ними. Також виконавчий орган здійснює тактичне управління
фінансовим, ринковим, операційним ризиками, ризиком ліквідності, ризиком зміни тарифної
ставки при укладанні договорів страхування.
18. Управління фінансовими ризиками

Фінансові ризики (ризик ліквідності, зміни процентної ставки, валютний, ринковий ризик,
ризик втрати майна та iн.) оптимізуються. До фінансового ризику відноситься технічний
ризик страховика, який визначається як ймовірність того, що розмір виплат буде більшим за
суму зібраних страхових премій, яких буде недостатньо для покриття витрат страхової
організації.
У Компанії відсутній кредитний ризик, ризик ліквідності та ринковий ризик, оскільки всі
укладені договори страхування за результатами тестування визнані страховими контрактами,
в зв’язку з відсутністю вбудованих похідних інструментів, відсутні непогашені кредитні
залишки, та відсутня залежність від процентних ставок, які великою мірою залежать від
загальних та специфічних ринкових змін.
19. Управління страховими ризиками

Компанією здійснюється управління страховим ризиком. Всі договори, за якими страхова
сума за окремим предметом договору страхування перевищувала 10 відсотків суми
сплаченого Статутного капіталу i сформованих вільних резервів та страхових резервів, були
перестраховані згідно з вимогами Закону України «Про страхування».
Значне перевищення фактичного запасу платоспроможності Товариства над розрахунковим
нормативним дає змогу прогнозувати повне виконання зобов'язань перед страхувальниками.
Ключовими характеристиками
системи врегулювання страхових ризиків (страхових
випадків) є: безперервність, оперативність i об’єктивність (документальність).
Управління страховим ризиком здійснюється завдяки поєднанню андерайтингових політик,
принципів ціноутворення, створення резервів. Особлива увага приділяється забезпеченню
того, щоб сегмент клієнтів, який купує страховий продукт, відповідав основним
припущенням щодо клієнтів, сформованим під час розробки цього продукту та визначення

його ціни.
Концентрація страхового ризику відсутня.
20. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції
Судження щодо необхідності перерахування фінансової звітності складеної на 21.12.2019 року у
відповідності МСБО 29 «фінансова звітність в умовах гіперінфляції».
З метою прийняття відповідного рішення, органом управління Компанії проаналізовано
критерії, які характеризують показник гіперінфляції і передбачені у параграфі 3 МСБО 29, а саме:
а) основна маса населення віддає перевагу збереженню своїх цінностей у формі немонетарних
активів або у відносно стабільній іноземній валюті. Суми, утримані в національній валюті, негайно
інвестуються для збереження купівельної спроможності;
б) основна маса населення розглядає грошові суми не в національній грошовій одиниці, а у
відносно стабільній іноземній валюті. Ціни можуть також наводитися в цій валюті;
в) продаж та придбання на умовах відстрочки платежу здійснюється за цінами, які
компенсують очікувану втрату купівельної спроможності протягом періоду відстрочки платежу,
навіть якщо цей строк є коротким;
г) відсоткові ставки, заробітна плата та ціни індексуються згідно індексу цін;
ґ) кумулятивний рівень інфляції за трирічний період наближається до 100% або перевищує
цей рівень.

Також було прийнято до уваги фактор динаміки змін рівня інфляції а саме: у 2017
році склав 13,7%, у 2018 році 9,8 %, у 2019 році склав 4,1%. Така динаміка може бути
аргументом для судження щодо невикористання норм МСБО 29 на тій підставі, що економіка
України за три останні роки показала позитивну тенденцію по виходу зі стану глибоких інфляційних
процесів, та рівень інфляції за останні три роки не збільшився на 100%.
Відмічаємо, що МСБО 29
має бути застосований з самого початку періоду, в якому існування гіперінфляції ідентифіковане.
Станом на дату підписання фінансової звітності існування гіперінфляції в Україні не ідентифіковано.
Зважаючи на те, що згідно з МСБО 29 проведення перерахунку фінансової звітності є питанням
судження, управлінського персоналу кожної компанії, орган управління Компанії прийшов до
висновку, що за показниками наведеними у підпунктах в) і г) параграфа 3 МСБО 29 економічний
стан в Україні не відповідає ситуації, що характеризується гіперінфляцією, а значить перерахунок
фінансової звітності Компанії згідно з МСБО 29 за 2019 рік не є доцільним.

21.Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін згідно МСБО 24
Протягом 2019 року, пов’язаними сторонами Компанії вважалися Акціонери Компанії:
Тігіпко Сергій Леонідович
ДЕВІСАЛ ЛІМІТЕД
Т.А.С. ОВЕРСІАС ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД,
Т.А.С. ПРОПЕРТІ ЛІМІТЕД
Наглядова Рада:
Тігіпко С.Л.
Білоног О.В.
Король Н.Б.
Голова Правління:
Кравцова С.Б.
Компанії, підприємства, також компанії що належать до Банківської Групи:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК» (відповідальна особа);
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УНІВЕРСАЛ БАНК»;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ТАС»;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ІНДУСТРІАЛЬНА»;
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА ГРУПА «ТАС»;
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТАС-ФІНАНС КОНСАЛТИНГ»;

