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Заява про відповідальність керівництва
Акціонерам НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ОРАНТА
1. Ми підготували фінансову звітність станом на 31 грудня 2021 року та за 2021
фінансовий рік, яка подає об’єктивно, в ycix суттєвих аспектах, фінансовий стан
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ ОРАНТА (далі - «Компанія»)
станом на 31 грудня 2021 p. та результати ії діяльності за 2021 фінансовий рік відповідно
до Міжнародних стандартів фінансової звітності (далі - «МСФЗ»).
2. Керівництво Компанії несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік,
який ведеться в Компанії, розкривав із достатнім рівнем точності фінансовій стан
Компанії та забезпечував відповідність iï фінансової звітності МСФЗ та українському
законодавству. Керівництво Компанії також несе загальну відповідальність за вжиття всіх
можливих заходів, які забезпечать збереження активів Компанії i попередження та
виявлення випадків зловживань та інших порушень.
3. Керівництво вважає, що в процесі підготовки фінансової звітності, поданої
нижче, Компанія застосовувала належну облікову політику, ïï застосування було
послідовним i підтверджувалося обгрунтованими та виваженими припущеннями та
розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних МСФЗ.
4. Фінансова звітність затверджується керівництвом Кампанії.
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1. Загальна інформація
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОРАНТА» (далі – Компанія) створена відповідно до
Постанови КМУ від 07.09.1993 № 709 «Про створення Національної акціонерної страхової
компанії «Оранта» на умовах і у порядку, передбачених Указом Президента України від
15.06.1993 № 210/93 «Про корпоратизацію підприємств».
Компанія є публічним акціонерним товариством, заснованим Фондом державного
майна України шляхом перетворення Української державної страхової комерційної
організації «Укрдержстрах».
ПАТ «НАСК «ОРАНТА» є правонаступником усіх прав та зобов’язань
ВАТ НАСК «Оранта». Рішення про зміну найменування НАСК «Оранта» у зв’язку з
приведенням діяльності НАСК «Оранта» у відповідність до вимог Закону України «Про
акціонерні товариства» з Відкритого акціонерного товариства Національна акціонерна
страхова компанія «Оранта» на ПАТ «НАСК «ОРАНТА» прийнято Загальними зборами
акціонерів (протокол 1/2015 річних Загальних зборів акціонерів ВАТ НАСК «Оранта» від
23.04.2015).
Метою діяльності Компанії є одержання прибутку шляхом надання послуг з усіх
видів страхового захисту майнових інтересів громадян і юридичних осіб та здійснення
фінансової діяльності в межах, визначених законодавством та Статутом Компанії.
Предметом безпосередньої діяльності Компанії є проведення страхування,
перестрахування і здійснення фінансової діяльності, пов’язаної з формуванням,
розміщенням страхових резервів та їх управлінням.
Компанія здійснює усі види обов’язкового, добровільного страхування та
перестрахування згідно з вимогами законодавства України, на які вона отримала ліцензії.
На 31.12.2021 року Компанія має 32 страхові ліцензії.
У 2021 році припинення окремих видів операцій страхування не було.
Компанія була зареєстрована Київською міською державною адміністрацією
16.09.1994 за № 00034186.
Компанія внесена до Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та
установ за № 00034186.
Діюча на 31.12.2021 редакція Статуту була зареєстрована 14.12.2021.
Форма власності – приватна.
Юридична та фактична адреса Компанії – 02081, Україна, м. Київ,
вул. Здолбунівська,7-Д.
Рейтинговим агентством «IBI-Рейтинг» 16.11.2021 підтверджено:
 рейтинг фінансової стійкості Компанії на рівні uaAA-ifr з прогнозом «у
розвитку»;
 довгостроковий кредитний рейтинг на рівні uaА- з прогнозом «у розвитку».
Станом на 31 грудня 2021 року в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Компанією зареєстровано
22 структурні підрозділи (безбалансові дирекції) в обласних центрах України, м. Києві.
Структурні підрозділи, що входять до складу Компанії, не є самостійними юридичними
особами та діють у відповідності до Положень, затверджених рішенням Правління.
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Бухгалтерський та податковий облік в Компанії здійснюється в єдиній обліковій
системі на рівні головного офісу Компанії у розрізі підпорядкованих безбалансових
дирекцій.
Протягом звітного періоду злиття, приєднання, поділу, виділення Компанії не
відбувалось.
Компанія сплачує до бюджету наступні види податків і зборів:
 податок на прибуток підприємств;
 податок на додану вартість;
 податок на майно, а саме податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки; плата за землю, транспортний податок;
 екологічний податок;
 рентну плату за спеціальне використання води;
 держмито;
 єдиний соціальний внесок.
Податок на прибуток по Компанії розраховується та сплачується за місцем
реєстрації в Офісі великих платників податків Державної податкова служби України.
Компанія зареєстрована та знаходиться на обліку в місцевих податкових органах як
платник окремих видів податків за місцезнаходженням безбалансових підрозділів
(податок на доходи фізичних осіб, плата за землю, збір за спеціальне використання води,
екологічний податок тощо).
Податкові та статистичні звіти по загальнодержавних та місцевих податках,
передбачені чинним законодавством України, складаються на рівні головного офісу
Компанії.
До органів управління Компанією відносяться:
 Загальні збори акціонерів;
 Наглядова рада Компанії;
 Правління Компанії на чолі з Головою Правління.
Вищим органом управління Компанії є Загальні збори акціонерів Компанії.
До виключної компетенції Загальних зборів акціонерів належать зокрема такі
питання:
 визначення основних напрямів діяльності Компанії;
 внесення змін до Статуту Компанії;
 затвердження річного звіту Компанії;
 розподіл прибутку і збитків Компанії з урахуванням вимог, передбачених
законом;
 обрання членів Ревізійної комісії, прийняття рішення про припинення їх
повноважень;
 затвердження висновків Ревізійної комісії;
 обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових
договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової
ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на
підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;
 тощо.
Наглядова рада є органом, що здійснює захист прав акціонерів і, в межах
компетенції, визначеної законом і Статутом Компанії, контролює та регулює діяльність
Правління Компанії. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради.
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Наглядова рада Компанії обирається Загальними зборами з числа акціонерів або
осіб, які представляють їхні інтереси у складі 6 осіб, строком до наступних річних
Загальних зборів акціонерів.
До виключної компетенції Наглядової ради зокрема належить:
прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів акціонерів;
обрання аудитора Компанії та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,
встановлення розміру оплати його послуг;
затвердження річного фінансового плану (бюджету) Компанії, а також планів діяльності
Компанії та звітів про їх виконання;
контроль діяльності Правління Компанії;
здійснення інших дій, що випливають з повноважень Наглядової ради, визначених
Статутом Компанії або відповідними рішеннями Загальних зборів акціонерів Компанії;
тощо.
Керівництво Наглядовою радою здійснює Голова Наглядової ради, який обирається
Наглядовою радою з числа членів Наглядової ради.
Правління Компанії є виконавчим органом, який здійснює безпосереднє
керівництво поточною діяльністю Компанії.
Правління обирається та відкликається Наглядовою радою строком до 5 років.
Правління складається з членів Правління загальною чисельністю не більше 7 осіб.
З числа членів Правління Наглядовою радою призначається Голова Правління, а
також можуть призначатися Перший заступник Голови Правління, заступники Голови
Правління. Роботою Правління керує Голова Правління, який несе відповідальність за її
результат.
Правління Компанії організовує та контролює оперативну діяльність Компанії,
забезпечує виконання рішень Загальних зборів акціонерів і Наглядової ради Компанії,
вирішує всі питання, пов’язані з поточним управлінням Компанією, крім тих, які
законодавством України, Статутом, рішеннями Загальних зборів акціонерів та Наглядової
ради віднесені до компетенції іншого органу управління Компанії.
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії Загальні
збори обирають Ревізійну комісію (орган контролю) шляхом кумулятивного голосування
із числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або із числа юридичних
осіб - акціонерів у кількості п’яти членів Ревізійної комісії строком на 5 (п’ять) років.
Обрані члени Ревізійної комісії виконують свої обов’язки з моменту обрання на
Загальних зборах акціонерів до закінчення терміну повноважень (протягом 5 років з
моменту обрання) або до припинення повноважень за рішенням Загальних зборів
акціонерів, або до припинення повноважень у випадках, передбачених цим Статутом
та/або законодавством.
За підсумками проведення чергових та позачергових (спеціальних) перевірок
Ревізійна комісія складає висновки, що підписуються Головою та всіма членами Ревізійної
комісії. Висновки за результатами перевірок затверджуються рішенням Ревізійної комісії
на її засіданні.
Затверджені Ревізійною комісією висновки за підсумками позачергових
(спеціальних) перевірок надаються Наглядовій раді.
Посадові особи Компанії відповідають за заподіяну ними Компанії шкоду
відповідно до законодавства України.
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НАГЛЯДОВА РАДА НАСК «ОРАНТА»
Член Наглядової
Болховітінов Олексій Семенович, представник акціонера –
ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСНАСК «ОРАНТА» - ФІНАНС». Обраний до складу Наглядової ради 29.12.2020 року
Голова Наглядової рішенням Загальних зборів акціонерів. 14.12.2021 року
ради
НАСК переобраний до складу Наглядової ради рішенням Загальних
«ОРАНТА»
зборів акціонерів. Обраний на посаду Голови Наглядової ради
НАСК «ОРАНТА»
згідно
рішення Наглядової ради від
14.12.2021.
Член Наглядової
Лисицький Артем Геннадійович, акціонер. Обраний до складу
ради
Наглядової ради 29.12.2020 року рішенням Загальних зборів
НАСК «ОРАНТА»
акціонерів. 14.12.2021 року переобраний до складу Наглядової
ради рішенням Загальних зборів акціонерів.
Член Наглядової
Пономаренко Михайло Сергійович, представник акціонера –
ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСНАСК «ОРАНТА»
ФІНАНС». Обраний до складу Наглядової ради 29.12.2020 року
рішенням Загальних зборів акціонерів. 14.12.2021 року
переобраний до складу Наглядової ради рішенням Загальних
зборів акціонерів.
Член Наглядової
Саф’янніков Микола Олександрович, представник акціонера –
ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
НАСК «ОРАНТА»
«ОХОРОННА АГЕНЦІЯ «ФОМЕЙШН СЕКЬЮРІТІ КЕНТРОЛ».
Обраний до складу Наглядової ради 29.12.2020 року рішенням
Загальних зборів акціонерів.
14.12.2021 року переобраний до складу Наглядової ради
рішенням Загальних зборів акціонерів.
Член
Наглядової Мухамєд-Рахімов Алібєк Уразович, представник акціонера –
ради
Акціонерного товариства «БТА Банк» (Республіка Казахстан).
НАСК «ОРАНТА»
Обраний до складу Наглядової ради 29.12.2020 року рішенням
Загальних зборів акціонерів. 14.12.2021 року переобраний до
складу Наглядової ради рішенням Загальних зборів акціонерів.
Член
Наглядової Зосімов Олексій Іванович, представник акціонера –
ради
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НСНАСК «ОРАНТА»
ФІНАНС». Обраний до складу Наглядової ради 14.12.2021 року
рішенням Загальних зборів акціонерів.
ПРАВЛІННЯ НАСК «ОРАНТА
Голова Правління
Мейзнер Яцек Якуб. Обраний до складу Правління на підставі
НАСК «ОРАНТА» рішення Наглядової ради від 20.05.2021 року. Призначений на
посаду Голови Правління ПАТ «НАСК «ОРАНТА» на підставі
рішення Наглядової ради від 24.06.2021.
Заступник Голови
Чорний Віталій Степанович. Обраний до складу Правління та
Правління НАСК
призначений заступником Голови Правління ПАТ «НАСК
«ОРАНТА»
«ОРАНТА» на підставі рішення Наглядової ради від 29.12.2020.
Заступник Голови
Зеленевська Оксана Юріївна. Обрана до складу Правління та
Правління НАСК
призначена заступником Голови Правління ПАТ «НАСК
«ОРАНТА»
«ОРАНТА» на підставі рішення Наглядової ради від 29.12.2020.
Заступник Голови
Морозова Олена Георгіївна. Обрана до складу Правління та
Правління НАСК
призначена заступником Голови Правління ПАТ «НАСК
«ОРАНТА»
«ОРАНТА» на підставі рішення Наглядової ради від 15.12.2021.
У Компанії протягом 2021 року функціонували наступні комітети:
 Комітет з врегулювання страхових випадків;
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 Бюджетний комітет;
 Комітет з інформаційних технологій;
 Аудиторський комітет.
Комітет з врегулювання страхових випадків здійснює обговорення питань з
врегулювання страхових випадків з метою прийняття швидких зважених рішень з
врегулювання збитків.
До компетенції бюджетного комітету відноситься забезпечення розробки,
виконання і здійснення контролю за бюджетом Компанії та її структурних підрозділів;
визначення в ньому основних напрямків використання коштів, методів та засобів
фінансування витрат; складання рекомендацій щодо оптимального використання коштів,
закладених у бюджеті Компанії.
Основна мета та задачі Комітету інформаційних технологій – координація
роботи щодо розробки політики та стратегії Компанії в галузі розвитку інформаційних
технологій, складання проекту бюджету в частині інформаційних технологій та
надання пропозицій та рекомендацій в галузі розвитку інформаційних технологій на
затвердження Правлінню Компанії.
Аудиторський комітет був створений 29 грудня 2018 року на виконання вимог
Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від
27.12.2017 № 2258-VIII» (далі – Закон 2258). Функції Аудиторського комітету
визначені п.5 ст.34 Закону 2258.
Діяльність Компанії тісно пов’язана із невизначеностями та ризиками. Ризик
Компанія визначає як вірогідність або загрозу втрати частини доходу або понесення
додаткових витрат в результаті страхової та фінансової діяльності.
У процесі своєї діяльності Компанія здійснює управління такими основними
ризиками:
 ризиками страхової діяльності;
 операційними ризиками;
 фінансовими ризиками;
 стратегічними ризиками;
 іншими ризиками, що пов’язані із зовнішніми чинниками.
Компанія будує систему наскрізного управління усіма видами ризиків відповідно
до вимог діючого законодавства та міжнародних стандартів.
Середньооблікова чисельність працюючих станом на 31 грудня 2021 року складає
2 478 особи.
Компанія є членом таких організацій:
 Всеукраїнська громадська організація «Український союз промисловців і
підприємців»;
 Моторне (транспортне) страхове бюро України;
 об’єднання «Ядерний страховий пул»;
 Українська федерація убезпечення.
17 вересня 2021 року (протокол 8/2021 від 17.09.2021 р.) Наглядовою радою
Компанії затверджено ТОВ «КИЇВАУДИТ» (ЄДРПОУ 01204513, місцезнаходження:
01033, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 53, кв.2) в якості виконавця проведення
обов’язкового аудиту фінансової звітності та надання звіту про надання впевненості щодо
річних звітних даних страховика.
ТОВ «КИЇВАУДИТ» включено до розділу «Суб’єкти аудиторської діяльності, які
мають право проводити обов’язковий аудит фінансової звітності підприємств, що
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становлять суспільний інтерес» Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності,
що ведеться Аудиторською палатою, за №1970.
Депозитарій, який надає послуги щодо обслуговування випуску цінних паперів
НАСК «ОРАНТА»: Публічне акціонерне товариство «Національний депозитарій України»
(код ЄДРПОУ 30370711), адреса: 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-г, заява про приєднання
№ 01-01-12/22612 від 14.10.2013 р. до умов Договору про обслуговування випусків цінних
паперів.
Депозитарна установа, яка надає послуги власникам дематеріалізованого випуску
акцій Компанії за рахунок НАСК «ОРАНТА» до переукладення договорів про відкриття
рахунків в цінних паперах власниками акцій НАСК «ОРАНТА»: Публічне акціонерне
товариство «Райффайзен Банк Аваль»; код ЄДРПОУ 14305909, місцезнаходження: 01011,
Україна, м. Київ, вул. Лєскова, 9; ліцензія НБУ № 10 від 05.10.2011 р., ліцензія НКЦПФР
АЕ № 263201 від 13.08.2013 р.; договір про відкриття рахунків в цінних паперах № 5700/08-1009-Е від 13.09.2013 р., додаткова угода від 23.10.2015 р. №1.
Станом на 31.12.2021 року, згідно даних реєстру власників іменних цінних
паперів, власниками істотної участі НАСК «ОРАНТА» (10 % і більше) є:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НС-ФІНАНС» (вул.
Верхній Вал, буд.68, 6-й поверх, м. Київ, 04071, Україна, ЄДРПОУ: 43896570) - 72,240360
% статутного капіталу НАСК «ОРАНТА».
Частки участі в інших суб’єктах господарювання
Станом на кінець 2021 року Компанія володіє наступними частками в статутних
фондах суб’єктів господарської діяльності, які являються її дочірніми та асоційованими
підприємствами:
Повне
найменування

Код
ЄДРПОУ

ПрАТ «Концерн
Оранта»

25404572

ТОВ «ГарантАСІСТАНС»

30405115

ТОВ «УЦПЗ
«ЕкспертСервіс»

22916604

Місцезнаходження та
адреса для
листування
05052, м. Київ,
провулок
Нестерівський, буд. 7,
кім. 14/
02081, м. Київ, вул.
Здолбунівська, 7Д
03113, м. Київ,
проспект Перемоги,
буд. 57/.
02081, м. Київ, вул
Здолбунівська, 7Д

01042, м. Київ, пров.
Новопечерський, 19/3
01042, м. Київ, пров.
Новопечерський, 19/3

Частка в
статутному
капіталі
юридичної
особи (права
голосу),%
76,1905

Тип
пов’язанос
ті

Вид діяльності

Пряме
володіння

Надання в оренду та
експлуатацію власного чи
орендованого майна

99

Пряме
володіння

40

Пряме
володіння

Послуги з інформаційної та
організаційної підтримки,
допомоги в дорозі,
медичного, страхового та
юридичного асістансу,
діяльність туристичних
агентств, оціночна
діяльність
Послуги з підготовки
аварійних комісарів

В цій окремій фінансовій звітності інвестиції в дочірні підприємства відображені за
собівартістю, в асоційовані – за методом участі в капіталі у відповідності до МСБО 27
«Окрема фінансова звітність». Детальна інформація щодо часток участі Компанії в інших
суб’єктах господарювання наведена в консолідованій фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ОРАНТА» за 2021 рік.
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2. Основа складання фінансової звітності
Фінансова звітність Компанії складена за міжнародними стандартами фінансової
звітності (далі – МСФЗ), чинними протягом звітного періоду.
Для складання фінансової звітності Компанії за МСФЗ за 2021 рік застосовані
МСФЗ, чинні на 31.12.2021.
Ця фінансова звітність відображає оцінку управлінського персоналу щодо впливу
змін умов здійснення діяльності в Україні на операції та фінансовий стан Компанії.
Майбутні умови здійснення діяльності можуть відрізнятися від оцінок управлінського
персоналу.
Фінансова звітність до оприлюднення була затверджена управлінським персоналом
25 березня 2022 року. Після дати затвердження можливість внесення змін в цю фінансову
звітність не передбачена.
Основні облікові судження, оцінки і припущення
Підготовка фінансової звітності вимагає від управлінського персоналу
використання суджень, оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності
сум активів, зобов'язань, доходів і витрат, а також на розкриття інформації. Такі оцінки і
припущення базуються на інформації, яка наявна у Компанії на дату складання фінансової
звітності, тому майбутні фактичні дані можуть призвести до значних коригувань
балансової вартості активів або зобов’язань в майбутніх періодах.
Судження
В процесі складання фінансової звітності на підставі затвердженої облікової
політики управлінський персонал Компанії застосував наступні судження, які мають
значний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності.
Визначення невідмовного періоду оренди
Компанія визначає строк оренди як невідмовний період оренди разом з періодами,
які охоплюються можливістю продовження оренди у випадку (якщо Компанія
обґрунтовано впевнена у тому, що вона реалізує таку можливість) та періодами, які
охоплюються можливістю припинити дію оренди (якщо Компанія обґрунтовано впевнена
у тому, що вона не реалізує таку можливість).
У разі відсутності затверджених планів розвитку на дату укладання договору, у разі
якщо об’єктом оренди є неспеціалізований актив та у разі якщо договором оренди не
передбачено суттєвих (застосування яких несе ризик для можливості продовження
діяльності Компанії у майбутньому) штрафних санкцій при достроковому припиненні
договору за ініціативою орендаря, договір оренди для цілей обліку вважається
короткостроковим.
Оцінки та припущення
Основні припущення, що стосуються майбутнього та основні джерела
невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які становлять значний ризик
спричинити суттєве коригування балансової вартості активів та зобов’язань в наступному
фінансовому році наведені нижче.
Резерв під
заборгованістю

збитки

для

очікуваних

кредитних

збитків

за

дебіторською

Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю
Компанія використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані
ставки резервування, залежно від кількості днів, що минули з моменту визнання
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дебіторської заборгованості. В подальшому Компанія буде калібрувати матрицю
резервування для врахування перспективної інформації.
Ця фінансова звітність містить розкриття оцінок та припущень, здійснених
управлінським персоналом, у зв’язку із впливом подій, що виникають внаслідок COVID19. Управлінський персонал при визначенні припущень, що використані для розробки
облікових оцінок, враховував невизначеності, пов’язані з пандемією COVID-19, зокрема
були отримані дані щодо майбутніх грошових потоків та оцінені ознаки, що корисність
активів може зменшитись із врахуванням впливу пандемії COVID-19. Детальні розкриття
оцінок, припущень та впливу COVID-19 наведені нижче в примітках до статей фінансової
звітності.
3. Дотримання принципів та незмінність облікової політики
Протягом 2021 року Компанія дотримувалась наступних принципів діяльності та
складання фінансової звітності: автономності, безперервності, превалювання сутності
над формою, нарахування, повного висвітлення, послідовності та єдиного грошового
вимірника.
Облікова політика на 2021 рік була затверджена наказом Голови Правління від
31.12.2020 № 556.
В облікову політику на 2021 р. в порівнянні з обліковою політикою 2020 р. зміни не
вносились.
4. Основні принципи бухгалтерського обліку
Компанія веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства
України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», МСБО та
МСФЗ, Статуту Компанії, Облікової політики та інших внутрішніх нормативних
документів Компанії.
Облікова політика Компанії – сукупність принципів, методів і процедур, що
використовуються Компанією для складання та подання фінансової звітності. Облікова
політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах
регулятора та рішеннях керівництва Компанії.
Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній
грошовій одиниці України – гривнях.
Фінансова звітність за 2021 рік складається в тисячах гривень.
Перед складанням річного звіту була проведена суцільна річна інвентаризація
активів і зобов’язань Компанії, що обліковуються на балансі, відповідно до наказу Голови
Правління № 157 від 17.09.2021 «Про суцільну річну інвентаризацію активів і зобов’язань
НАСК «ОРАНТА». Результати інвентаризації відображені на балансі Компанії,
складеному станом на 31.12.2021.
4.1. Оцінка статей балансу
Для ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності активи і
зобов’язання Компанії оприбутковуються та обліковуються залежно від характеру та
змісту завдань різних складових облікової системи.
Активи і зобов’язання Компанії оцінюються так, щоб створені під них резерви та
вжиті заходи виключали можливість перенесення існуючих фінансових ризиків на
майбутні звітні періоди.
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4.2. Особливості оцінки операцій в іноземній валюті
Активи і зобов’язання в іноземній валюті первісно оцінюються і відображаються в
бухгалтерському обліку у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті
за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют.
Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у
гривневому еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або
на дату їх визнання.
На кожну наступну після визнання дату балансу:
 усі монетарні статті в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку
за офіційним (обліковим) курсом гривні до іноземних валют на дату балансу;
 немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за собівартістю,
відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом гривні до
іноземних валют на дату визнання (дату здійснення операції);
 немонетарні статті в іноземній валюті, що обліковуються за справедливою
вартістю, відображаються в бухгалтерському обліку за офіційним (обліковим) курсом
гривні до іноземних валют на дату визначення їх справедливої вартості.
Офіційні курси гривні до іноземних валют, за якими відображені монетарні статті
балансу, були такими:
Валюта
1 долар США
1 євро
10 російських рублів
1 англійський фунт стерлінгів
1 чеська крона
1 канадський долар
1 швейцарський франк
1 польський злотий

Курс НБУ на 31.12.2021
27,2782
30,9226
3,6397
36,8392
1,2401
21,3503
29,8269
6,7277

Курс НБУ на 31.12.2020
28,2746
34,2817
3,7823
38,4393
1,3238
22,1154
32,0156
7,6348

4.3. Операції з пов’язаними сторонами
До пов’язаних сторін Компанія відносить:
 юридичних та фізичних осіб, які мають таку частку в Компанії, яка надає їм змогу
суттєво впливати на діяльність Компанії;
 юридичних осіб, які є дочірніми або асоційованими підприємствами для
Компанії;
 юридичних осіб, які є під спільним контролем;
 кінцевий беніфіціарний власник;
 управлінський персонал власника істотної участі;
 фізичних осіб – членів провідного управлінського персоналу компанії;
 близьких родичів фізичних осіб, які мають частку в Компанії, яка надає їм змогу
суттєво впливати на діяльність Компанії, та членів провідного управлінського персоналу
компанії;
 близьких родичів управлінського персоналу та кінцевого беніфіціарного власника
В ході своєї звичайної діяльності Компанія здійснює операції з пов’язаними
сторонами. В частині формування вартості таких операцій Компанія керується вимогами
МСФЗ (МСБО), якими передбачено використання професійних суджень для визначення
звичайної ціни у випадку відсутності можливості застосування інших методів, зокрема,
наявності активного ринку. Основою для судження є ціноутворення на аналогічні види
операцій з непов’язаними сторонами та аналіз ефективної процентної ставки.
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Схематичне зображення структури власності ПАТ "НАСК "ОРАНТА"
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
“НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ “ОРАНТА”
Україна, 00034186

2,721906%
%

Інші акціонери - юридичні
та фізичні особи

72,240360 %

ТОВ “НС-ФІНАНС“,
Україна,
43896570

100%
ТОВ “НЬЮ СИСТЕМС
ХОЛДІНГ”,Україна,

Visiline
Limited/Візілайн
Лімітед, Кіпр,
НЕ232667

9,423811%
%

Сezavelios Holdings
LTD/Сезавеліос
Холдінгс ЛТД,Кіпр,
НЕ243450

5,623169%
%

Chilwell
Limited/Чілвелл
Лімітед, Кіпр,
НЕ 232644

9,990754%
%

35349637

Ярославський Олександр
Владиленович,Україна,
05.12.1959, 2424596222

99,999995%

0,000005%

Чорний Олександр
Володимирович,Україна,
31.01.1969, 2523301015

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ПАТ "НАСК "ОРАНТА" (здійснення непрямого вирішального впливу (72,24 %)) є фізична
особа - Ярославський Олександр Владиленович, Україна, номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі 19591205-02176.
Всі інші юридичні та фізичні особи, не мають впливу шляхом прямого або опосередкованого (через іншу фізичну чи юридичну особу) володіння однією особою
самостійно або спільно з пов’язаними фізичними та/або юридичними особами часткою в ПАТ «НАСК «ОРАНТА» у розмірі 25 чи більше відсотків статутного капіталу або
прав голосу в ПАТ «НАСК «ОРАНТА». Під час складання наведеної вище інформації була використана інформація з реєстру власників іменних цінних паперів ПАТ «НАСК
«ОРАНТА» складеного Національним депозитарієм України (НДУ) станом на 31.12.2021.
*-Інформація щодо міноритарних акціонерів ПАТ «НАСК «ОРАНТА» та їх часток є в джерелах відкритого публічного доступу на офіційному сайті ПАТ «НАСК «ОРАНТА».
** - від голосуючих акцій
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У звітному періоді з пов’язаними сторонами здійснювались розрахунки по
операціях з оренди необоротних активів, по операціях за асистанські та агентські послуги,
послуги у сфері телекомунікаційного зв’язку.
Види та обсяги операцій, які здійснювались з пов’язаними особами протягом 20202021 років, наведені в таблицях нижче.
Залишки та обороти за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2021 та
за 2021 рік
тис. грн.
Компанії
під
спільним
контролем

Провідний
управліньський
персонал

Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2021:
- операційна оренда
- інші професійні послуги
Всього
-

-

3
35
38

-

3
35
38

Залишок кредиторської заборгованості
- операційна оренда
- інші професійні послуги
Всього

на 31.12.2021 :
-

-

205
728
933

-

205
728
933

Витрати за 2021 :
- операційна оренда
- інші професійні послуги
Всього

-

-

-

2 641
7 754
10 395

-

2 641
7 754
10 395

Доходи за 2021 :
- операційна оренда
Всього

-

-

-

132
132

-

132
132

Показники

Найбільші
учасники
(акціонери)

Дочірні та
асоційовані
компанії

Інші
пов’язані
особи

Всього

Залишки та обороти за операціями з пов'язаними сторонами станом на 31.12.2020 та
за 2020 рік
тис. грн.
Найбільші
учасники
(акціонери)

Компанії
під
Показники
спільним
контролем
Залишок дебіторської заборгованості на 31.12.2020:
- операційна оренда
Всього
Залишок кредиторської заборгованості на 31.12.2020 :
- операційна оренда
- інші професійні послуги
Всього
-

Провідний
управліньський
персонал

Дочірні та
асоційовані
компанії

Інші
пов’язані
особи

-

10
10

-

-

2 161
239
2 400

-

2 161
239
2 400

-

Всього

10
10

Витрати за 2020 :
- операційна оренда
- інші професійні послуги
Всього
Доходи за 2020 :
- операційна оренда

-

-

-

2 826
8 154
10 980

-

2 826
8 154
10 980

-

-

-

264

-

264

Всього

-

-

-

264

-

264
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Витрати на виплати провідному управлінському персоналу
Види виплат
Поточні виплати (заробітна плата)
Виплати при звільненні
Всього

Звітний
період
11 576
2 450
14 026

тис. грн.
Попередній
період
5 507
426
5 933

4.4. Основні засоби
Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного
використання (експлуатації), установлений засіданням інвентаризаційної комісії, більше
року.
Для цілей складання фінансової звітності первісна вартість основних засобів менше
або рівно 20 тис. грн. вважається несуттєвою. Такі основні засоби формують окрему групу
«Малоцінні необоротні матеріальні активи».
Вартість основних засобів, що коштують менше або рівно 20 тис. грн. і
бібліотечних фондів незалежно від очікуваного строку їх використання відображається в
бухгалтерському та податковому обліку у складі витрат в першому місяці використання в
розмірі 100 відсотків вартості.
У фінансовій звітності залишки малоцінних необоротних матеріальних активів, що
станом на дату складання звітності не передані у використання, відображаються у складі
запасів.
Після визнання активом, об’єкти основних засобів, які належать до групи «Будинки
та споруди» обліковуються за переоціненою сумою, яка є їх справедливою вартістю на
дату переоцінки, мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та подальші
накопичені збитки від зменшення корисності; інші об’єкти основних засобів
обліковуються за їх собівартістю мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та
подальші накопичені збитки від зменшення корисності. Амортизація основних засобів
нараховується прямолінійним методом, починаючи з місяця, що настає за місяцем
введення в експлуатацію основних засобів.
Діапазон строків корисного використання становить:
- будинки та споруди
25-50 років;
- машини та обладнання
3-10 років;
- транспортні засоби
3-8 років;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) 4-10 років;
- інші
3-10 років.
Річні норми амортизації:
- будинки та споруди
2,0-4,0%;
- машини та обладнання
10,0-33,3%;
- транспортні засоби
12,5-33,3%;
- інструменти, прилади, інвентар (меблі)
10,0-25,0%;
- інші
10,0-33,3%.
Період корисного використання необоротного активу і, відповідно, сума його
амортизації можуть бути змінені згідно з наказом по Компанії.
Витрати, які здійснюються для підтримання основних засобів в придатному до
використання стані та одержання первісно визначеного розміру майбутніх економічних
вигод від їх використання, включаються до складу витрат звітного періоду.
Ліквідаційна вартість основних засобів та інших матеріальних необоротних активів
не розраховується, і для цілей амортизації застосовується її нульове значення.
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Компанією було проведено ринкову оцінку вартості об’єктів нерухомості станом
на 07.12.2021 року. Оцінка проводилась відповідно до договору № 21-2021 від 27.10.2021
незалежним експертом ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» (сертифікат № 972/20 від 05.11.2020.,
виданий ФДМУ).
Результати переоцінки відображено у звітності за 2021 рік.
Вартість основних засобів, прийнятих в операційну оренду, складає 14 232 тис. грн.
Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів на
31.12.2021 року складає 20 176 тис. грн.
Станом на кінець дня 31.12.2021 :
 на балансі Компанії об’єкти необоротних активів, що утримуються для продажу,
відсутні;
 відсутні основні засоби, що тимчасово не використовуються (консервація,
реконструкція);
 відсутні компенсації третіх сторін за об’єкти основних засобів, корисність яких
зменшилася, або які були втрачені чи передані;
 відсутні основні засоби, отримані за договорами фінансової оренди;
 первісна вартість основних засобів, переданих у заставу, склала 88 938 тис. грн.
Перелік об’єктів, переданих в заставу, наведено в таблиці:
Назва об’єкта

Адреса

приміщення

Тернопільська обл., м. Тернопіль, вул.
Стадникової, 1
адміністративне приміщення
Волинська обл., м. Луцьк, вул. Прогресу,
7, літ. А-3
трикімнатна квартира
м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 68, кв. 1
нежитлове
приміщення Сумська обл., м. Суми, вул. Засумська, 3
(адміністративна будівля з підвалом літ. В-II, літ Е-І
та прибудовою та гараж)
квартира
м. Київ, вул. Грушевського, 34/1, кв. 1
квартира
м. Чернівці, вул. О. Кобилянської, 30, кв. 5
нежитлова будівля
Київська
обл.,
м.
ПереяславХмельницький, вул. І. Мазепи, 22
комплекс будівель
Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Гонча
(Горького), 23
Всього

тис. грн.
Залишкова
вартість станом
на 31.12.2021р.
6 786
9 892
3 609
3 415

3 241
3 519
7 456
16 212
54 130

Протягом 2021 року Компанія не отримувала основні засоби в результаті
об’єднання підприємств.
Протягом 2021 року Компанія не отримувала основні засоби за рахунок цільового
фінансування.
Станом на 31.12.2021 контрактні зобов’язання з придбання основних засобів з
терміном виконання у майбутніх звітних періодах у Компанії відсутні.
Капітальні інвестиції, які обліковуються на балансі Компанії на 31.12.2021 року,
наведені нижче по видах інвестицій:
Найменування показника
Капітальне будівництво
Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Всього

За рік
14 401
10
6 444
20 855

тис. грн.
На кінець
року
74
3 336
4 457
7 867
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ОСНОВНІ ЗАСОБИ
Переоцінка
( дооцінка +,
уцінка -)

Залишок на початок
року

Вибуло за рік

-

-

2 303

-

2 835

-

-

-

перві
сної
(пере
оціненої
)
варто
сті
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

120
130
140

1 476 075
10 905
6 929

1 310 252
10 399
6 929

40
11 042
-

602 533
-

582 298
-

115 056
2 304
759

106 999
2 273
759

6 371
334
-

-

150
160
170
180
190

4 124
4 065
-

3 920
3 514
-

84
9
-

-

-

184
29
-

184
29
-

91
113
-

200
210
220
230
240

-

-

-

-

-

-

-

250
260

-

-

-

-

-

-

1 528 598

1 335 014

11 175

604 836

582 298

121 167

Групи основних засобів

Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на
поліпшення земель
Будинки, споруди та
передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти,прилади,
інвентар( меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні
матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні
матеріальніактиви
РАЗОМ

Нараховано
амортиз
ації за рік

Втрат
и від
змен
шенн
я
корис
ності
за рік

Інші зміни
за рік

Код
рядка
100
105

первісна
(переоцінена)
вартість
26 500

110

Надійш
ло
за рік

знос

первісної
(переоціненої)
вартісті

первісна
(переоцінена)
вартість

зносу

знос

Залишок на кінець
року

знос
у
-

Первісна
(переоцінена)
вартість

знос

25 968

-

-

-

-

-

-

1 963 592
19 643
6 170

1 791 922
8 460
6 170

-

-

-

4 024
4 045
-

3 827
3 598
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

110 244

6 909

-

-

-

2 023 442

1 813 977
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Станом на 31 грудня 2021 року Компанія не мала основних засобів отриманих за
фінансовою орендою.
Станом на 31 грудня 2021 року вартість основних засобів, шо передані в
оперативну оренду, складала:
Групи основних засобів
Інвестиційна нерухомість
Всього

Передані в оперативну оренду, тис. грн
первісна (переоцінена) вартість
знос
25 968
25 968

-

Компанія провела тест на зменшення корисності основних засобів відповідно до
МСБО (IAS) 36, зокрема, із
врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19.
Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення корисності
основних засобів і не визнавав збитки від зменшення корисності.
4.5. Нематеріальні активи
Одиницею обліку є окремий об’єкт нематеріальних активів.
Амортизація окремого об’єкта нематеріальних активів
розраховується із
застосуванням прямолінійного методу, виходячи зі строку корисного використання
об’єкта.
Строк корисного використання об’єкта визначається, виходячи із юридичних прав
Компанії на актив, та відображається в актах (протоколах) постійно діючої
інвентаризаційної комісії.
Ліцензії на здійснення страхової діяльності є безстроковими. Вони не
амортизуються, але аналізуються в кожному звітному періоді на наявність підстав для
оцінки таких активів як безстрокових та наявність ознак зменшення корисності.
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НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Групи нематеріальних
активів
1
Права користування
природними ресурсами
Права користування
майном
Права на комерційні
позначення
Права на об'єкти
промисло
вої власності
Авторське право та
суміжні з ним права
Інші нематеріальні
активи
Разом
Гудвіл

Код
ряд
ка
2

Залишок на
початок року
накопи
первісна
(переоці
чена
аморти
нена)
вартість
зація
3
4

Надійшл
о
за рік
5

Переоцінка
( дооцінка+)
уцінка (-)
накопи
первісно
ї
ченої
(переоці- аморти
неної)
вартісті
зації
6
7

Вибуло за рік
накопи
первісна
(переоці
чена
аморти
нена)
вартість
зація
8
9

Нараховано
амортиза
ції за рік
10

Втрати від
зменшенн
я
корисноті
за рік
11

Інші зміни за рік
накопи
первісно
ї
ченої
(переоці- аморти
неної)
вартості
зації
12
13

Залишок на кінець
року
накопи
первісна
(переоці
чена
аморти
нена)
вартість
зація
14
15

10

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

50
60

45 763
-

36 272
-

3 640
-

-

-

2
-

2
-

6 930
-

-

-

-

49 401
-

43 200
-

70
80
90

1 407
47 170
-

1 294
37 566
-

486
4 126
-

-

-

-

-

2
-

2
-

42
6 972
-

-

-

-

1 893
51 294
-

1 336
44 536
-
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Станом на 31.12.2021:
 на балансі Компанії відсутні нематеріальні активи, передані в заставу;
 у Компанії відсутні контрактні зобов’язання щодо придбання нематеріальних
активів;
 нематеріальні активи, корисність яких зменшилась, відсутні.
Протягом 2021 року Компанія не несла видатки на дослідження та розробки.
Компанія провела тест на зменшення корисності нематеріальних активів, відповідно
до МСБО (IAS) 36, зокрема, із врахуванням впливу наслідків пандемії Covid-19.
Управлінський персонал, за поточних обставин, не виявив ознак зменшення
корисності нематеріальних активів, тому не визнавав збитки від зменшення корисності.
4.6. Інвестиційна нерухомість
Компанія визнає інвестиційною нерухомістю об’єкти нерухомості, які утримуються
для надання в оренду згідно з однією чи кількома угодами про операційну оренду.
Інвестиційна нерухомість обліковується за справедливою вартістю.
Переведення нерухомого майна до інвестиційної нерухомості або з інвестиційної
нерухомості, яка відображається за справедливою вартістю, здійснюється у випадку, якщо
відбувається зміна у використанні нерухомого майна, що засвідчується відповідно
початком операційної оренди іншій стороні або початком зайняття власником нерухомості.
Якщо певні види нерухомого майна включають частину, яка утримується для
одержання орендної плати, та іншу частину, яка утримується для виробничих потреб, і ці
частини можуть бути продані або здані в оренду окремо, то ці частини обліковуються
окремо. Вартість такого нерухомого майна необхідно розділити на вартість операційної та
вартість інвестиційної нерухомості. За основу поділу береться загальна площа такої
нерухомості.
Якщо ці частини не можуть бути продані окремо, то нерухоме майно вважається
інвестиційною нерухомістю, якщо частка нерухомості, яка утримується для виробничих
потреб, не перевищує 10 відсотків від загальної площі цього об’єкта нерухомого майна.
Справедлива вартість визнається на підставі поточної ринкової ціни. Якщо така
інформація відсутня, застосовуються ціни останніх угод на менш активних ринках або
оцінки незалежних оцінювачів.
Зміна справедливої вартості обліковується в складі фінансових результатів.
Доходи від оренди інвстиційної нерухомості за 2021 рік склали 6 170 тис. грн.
Компанією було проведено ринкову оцінку вартості об’єктів нерухомості станом на
07.12.2021 року. Оцінка проводилась відповідно до договору № 21-2021 від 27.10.2021
незалежним експертом ТОВ «ЛЕКСТАТУС ГРУП» (сертифікат № 972/20 від 05.11.2020.,
виданий ФДМУ).
Результати переоцінки відображено у звітності за 2021 рік.
Результат переоцінки інвестиційної нерухомості – 2 303 тис. грн. прибутку.
При оцінці справедливої вартості Інвестиційної нерухомості управлінським
персоналом був врахований вплив події пов’язаний з пандемією Covid-19. Управлінський
персонал вважає, що за поточних обставин, застосовувані методи оцінки є прийнятними.

38

4.7. Запаси
Запаси матеріальних цінностей – це активи, які утримуються Компанією для
споживання у процесі здійснення діяльності (виконання робіт, надання послуг), а також
для забезпечення адміністративних (управлінських) потреб.
Запаси товарно-матеріальних цінностей складаються з:
 господарських матеріалів (матеріальні цінності, які необхідні для забезпечення
діяльності Компанії, а також для ремонту приміщень, інших необоротних активів);
 малоцінних і швидкозношуваних предметів – предметів, які використовуються
Компанією не більше одного року (незалежно від їх вартості).
У бухгалтерському обліку матеріальні цінності оприбутковуються на відповідні
рахунки бухгалтерського обліку за фактичними цінами придбання, тобто за первісною
вартістю, з урахуванням витрат на транспортування від постачальника, податки, збори та
інші обов’язкові платежі.
Запаси відображаються в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою з двох
оцінок: за первісною вартістю або чистою вартістю реалізації.
Запаси відображаються за чистою вартістю реалізації, якщо на дату балансу їх ціна
знизилась, або вони зіпсовані, застаріли, або іншим чином втратили первісно очікувану
економічну вигоду.
Інвентаризація запасів матеріальних цінностей у Компанії проводиться у
відповідності з вимогами чинної нормативно-законодавчої бази України.
При відпуску запасів в експлуатацію та іншому вибутті у Компанії
використовується метод FIFO – «перше надходження – перший видаток».
Компанією використовуються:
 бланки суворого обліку, необхідні для надання послуг зі страхування (страхові
поліси суворої звітності тощо);
 бланки суворого обліку, необхідні для здійснення господарських операцій (чекові
книжки, трудові книжки та вкладиші до них, ліцензії тощо).
Придбані бланки суворого обліку оприбутковуються в умовній оцінці, визначеній
нормативними документами, або за вартістю придбання, якщо нормативними
документами вартість бланків суворого обліку не встановлено, для обліку на
позабалансовому рахунку «Бланки суворої звітності на складі».
Одночасно з оприбуткуванням на позабалансових рахунках, придбані бланки
суворого обліку відображаються на балансовому рахунку 20.9 «Інші матеріали» за
вартістю придбання.
Балансова вартість запасів наведена в таблиці:
тис. грн.
Найменування показника
Залишок на початок звітного періоду
Залишок на кінець звітного періоду

Матеріали
3 307
2 990

Паливо
218
146

Запасні
частини
477
519

МШП
135
44

Всього
4 137
3 699

Станом на кінець дня 31.12.2021 на балансі Компанії не обліковуються запаси,
передані у заставу.
4.8. Грошові кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти включають гроші в касі, гроші на рахунках у
банках, грошові кошти в дорозі та інші короткострокові ліквідні інвестиції, які вільно
конвертуються у відомі суми грошових коштів і яким притаманний незначний ризик зміни
вартості.

Грошові кошти та їх еквіваленти обліковуються за їх номінальною вартістю.
Грошові кошти в іноземній валюті обліковуються за перерахунком в гривні по курсу
Національного банку на день складання фінансової звітності.
Курсові різниці, які виникають внаслідок різниці оцінки активів та зобов’язань,
вартість яких виражена в іноземній валюті, на дату первісного визнання і дату складання
фінансового звіту, відображаються як дохід або витрати періоду, в якому вони виникають.
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець дня 31.12.2021 складають 20 519 тис. грн.
в тому числі:
тис. грн.
Найменування показника
на 31.12.2021
на 31.12.2020
Поточні рахунки у банку в національній валюті
Поточні рахунки у банку в іноземній валюті

19 532
987

23 145
64

Разом

20 519

23 209

Негрошові операції за фінансовою та інвестиційною діяльністю Компанії не
відбувались. Операцій з продажу та придбань майнових комплексів у 2021 році не було.
4.9. Фінансові інструменти
Компанія застосовує МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» з періодів, що почалися
01 січня 2018 року.
4.9.1. Фінансові активи
Компанія здійснює класифікацію та оцінку фінансових активів, виходячи з бізнесмоделі, яку вона використовує для управління цими активами, та характеристик грошових
потоків, передбачених договором.
В рамках бізнес-моделей з управління фінансовими активами Компанія виділяє такі
групи фінансових активів:
Група фінансових активів

Мета бізнес-моделі з управління фінансовими
активами

строкові банківські депозити (вклади)

одержання договірних грошових
протягом строку дії фінансового активу

потоків

облігації внутрішньої державної позики

одержання договірних грошових
протягом строку дії фінансового активу

потоків

облігації підприємств та інші боргові цінні
одержання договірних грошових
папери (підгрупа 1)
протягом строку дії фінансового активу

потоків

облігації підприємств та інші боргові цінні
одержання договірних грошових потоків та
папери (підгрупа 2)
продаж фінансових активів
пайові цінні папери (підгрупа 1)

отримання грошових
цінними паперами

коштів

від

торгівлі

пайові цінні папери або інші корпоративні
утримання активів з метою підтримання запасу
права (підгрупа 2)
платоспроможності та/або дотримання нормативів
дебіторська заборгованість за страховою
діяльністю*
інша дебіторська заборгованість**

Х
Х
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*Дебіторська заборгованість за страховою діяльністю, зокрема, включає:
 дебіторську заборгованість за договорами страхування (перестрахування);
 дебіторську заборгованість перестраховиків за страховими виплатами;
 дебіторську заборгованість із комісійної винагороди перестраховиків;
 дебіторську заборгованість третіх осіб за заподіяні збитки (регрес).
** Інша дебіторська заборгованість включає:
 дебіторську заборгованість працівників та інших осіб;
 дебіторську заборгованість постачальників товарів, робіт, послуг, якщо формою
розрахунку є попередня оплата;
 іншу дебіторську заборгованість.
Визнання та припинення визнання фінансових активів Компанія здійснює у
відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4 «Страхові контракти»
наступним чином:
Група фінансових
активів

Первісне визнання

Припинення визнання

З
моменту
перерахування
коштів з депозитного рахунку
(чи в інший спосіб повернення
З моменту перерахування коштів на
Строкові банківські
коштів) або з моменту, коли
депозитний рахунок, відповідно до договору
вклади (депозити)
Компанією встановлено, що
банківського вкладу (депозиту)
вона
не
має
більш
обґрунтованих очікувань щодо
повернення грошових коштів
Облігації
внутрішньої
державної позики

З моменту зарахування облігацій на рахунок в
цінних паперах Компанії

З моменту погашення облігацій

З моменту погашення облігацій
чи інших боргових цінних
Облігації
паперів або з моменту, коли
підприємств
та З моменту зарахування облігацій на рахунок в
Компанією встановлено, що
інші боргові цінні цінних паперах Компанії
вона
не
має
більш
папери
обґрунтованих очікувань щодо
повернення грошових коштів
З моменту продажу цінних
паперів або з моменту, коли
Пайові
цінні З моменту зарахування облігацій на рахунок в Компанією встановлено, що
папери або інші цінних паперах Компанії або внесення змін до емітента
цінних
паперів
корпоративні права Статуту об’єкта інвестування
визнано
банкрутом
або
припинено як юридичну особу
у зв’язку з його ліквідацією

Дебіторська
заборгованість
страховою
діяльністю

Для видів обов’язкового страхування - з
моменту укладання страхового контракту
(договору), відповідно до якого Компанія
взяла на себе зобов’язання у разі настання З
моменту
оплати
страхового випадку здійснити страхову заборгованості або з моменту,
за виплату
коли
дебіторську
заборгованість
визнано
Для видів добровільного страхування та
«безнадійною»
договорів
вхідного
перестрахування
–
відповідно до умов договору страхування
Дебіторська заборгованість перестраховиків за
виплатами страхового відшкодування
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визнається в момент визнання кредиторської
заборгованості
Компанії
за
виплатами
страхового відшкодування та оцінюється
відповідно до умов договору перестрахування.
Дебіторська заборгованість із комісійної
винагороди,
яка
підлягає
сплаті
перестраховиками, визнається на дату початку
дії договорів перестрахування та визначається
на підставі договорів перестрахування ризиків
Компанії.
Дебіторська заборгованість третіх осіб за
заподіяні збитки (регрес) визнається на дату
врегулювання регресних вимог
З
моменту
оплати
заборгованості або з моменту,
Інша дебіторська З моменту, коли одна зі сторін виконає свою
коли
дебіторську
заборгованість
частину договору
заборгованість
визнано
«безнадійною»

Дебіторська заборгованість страхувальників (перестрахувальників) визначається по
кожному договору страхування (перестрахування). Дані щодо дебіторської заборгованості
за кожним договором прямого страхування, укладеним в національній валюті, міститься в
системі страхового обліку. Агреговані дані щодо дебіторської заборгованості за
договорами прямого страхування, укладеними в національній валюті, накопичуються та
систематизуються в розрізі безбалансових дирекцій та видів страхування в системі
бухгалтерського обліку.
Інформація щодо дебіторської заборгованості по кожному договору прямого
страхування, укладеному в іноземній валюті, та кожному договору перестрахування,
накопичується в системі бухгалтерського обліку.
Дебіторська заборгованість третіх осіб за заподіяні збитки (регрес) визнається на
підставі таких документів:
 копії регресної вимоги, якщо винна особа погодилась сплатити суму заподіяного
збитку в порядку досудового врегулювання;
 копії договору про добровільне погашення в розстрочку винною особою суми
регресної вимоги, якщо винна особа погодилась сплатити суму заподіяного збитку в
порядку досудового врегулювання, і сплата регресу буде здійснюватись винною особою в
розстрочку;
 копії рішення суду, прийнятого на користь Компанії, про погашення винною
особою заподіяного збитку, якщо регрес врегульовується в судовому порядку;
 копії страхового акта за страховою виплатою, за якою врегульовується регрес.
Відображення врегульованих регресних
здійснюється по кожній страховій виплаті.

вимог

у

бухгалтерському

обліку

Компанія визнає дебіторську заборгованість «безнадійною» в одному з наступних
випадків:
 коли минув строк позовної давності дебіторської заборгованості;
 у разі смерті фізичної особи – дебітора, за відсутності у неї спадкового майна, на
яке може бути звернено стягнення;
 у разі визнання у судовому порядку фізичної особи – дебітора безвісно
відсутньою або померлою;
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 коли дебіторська заборгованість не може бути погашена внаслідок недостатності
майна дебітора, за умови, що дії щодо примусового стягнення майна боржника не
призвели до повного погашення заборгованості;
 коли стягнення дебіторської заборгованості стало неможливим у зв’язку з дією
обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин), підтверджених у
порядку, передбаченому законодавством;
 у разі, якщо юридичну особу визнано банкрутом у встановленому законом
порядку або припинено у зв’язку з ліквідацією.
Оцінку фінансових активів під час первісного визнання та подальшу їх оцінку
Компанія здійснює у відповідності до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» та МСФЗ 4
«Страхові контракти», як наведено в таблиці нижче.
Група фінансових
активів

Оцінка під час первісного визнання

Подальша оцінка

Строкові
банківські
вклади (депозити)

За справедливою вартістю плюс витрати на операцію,
що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання
фінансового активу

За
амортизованою
собівартістю

Облігації
внутрішньої
державної позики

За справедливою вартістю плюс витрати на операцію,
що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання
фінансового активу

За
амортизованою
собівартістю

Облігації підприємств та
інші боргові цінні папери
(підгрупа 1)

За справедливою вартістю плюс витрати на операцію,
що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання
фінансового активу

За
амортизованою
собівартістю

Облігації підприємств та
інші боргові цінні папери
(підгрупа 2)

За справедливою вартістю плюс витрати на операцію,
що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання
фінансового активу

За справедливою вартістю з
визнанням переоцінки в
іншому сукупному доході

пайові
цінні
(підгрупа 1)

За справедливою вартістю

За справедливою вартістю з
визнанням переоцінки через
прибутки/збитки

пайові цінні папери або
інші корпоративні права
(підгрупа 2)

За справедливою вартістю плюс витрати на операцію,
що можуть бути безпосередньо віднесені на придбання
фінансового активу

За справедливою вартістю з
визнанням переоцінки в
іншому сукупному доході

Дебіторська
заборгованість
страховою діяльністю

За сумою страхового платежу/страхової виплати,
зазначеною в страховому/перестраховому контракті

За
амортизованою
собівартістю

За ціною операції

За
амортизованою
собівартістю

папери

за

Інша
дебіторська
заборгованість

На кожну звітну дату Компанія оцінює, чи відбулося значне збільшення кредитного
ризику за фінансовим активом з моменту первісного визнання. Здійснюючи таку оцінку
Компанія порівнює ризик настання дефолту (ймовірність дефолту) за фінансовим активом
станом на звітну дату з ризиком настання дефолту (ймовірністю дефолту) за фінансовим
активом на дату первісного визнання.
Компанія вважає кредитний ризик за фінансовим активом низьким, якщо такий
фінансовий актив має низький ризик настання дефолту, боржник (емітент боргового
інструмента) в найближчій перспективі має стабільну здатність виконати зобов’язання,
передбачені договором, і несприятливі зміни економічних та комерційних умов в більш
віддаленій перспективі можуть, але не обов’язково, знизити його здатність виконати
зобов’язання, передбачені договором.
Банки, в яких Компанія розміщує депозити, вважаються такими, що мають низький
кредитний ризик, якщо вони мають довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного
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рівня за Національною рейтинговою шкалою.
Очікувані кредитні збитки – це середньозважене значення кредитних збитків,
визначене з використанням відповідних ризиків настання дефолту (ймовірності дефолту) в
якості вагових коефіцієнтів.
Методика визначення ймовірностей дефолту визначена в Положенні про облікову
політику.
Ймовірність дефолту фінансових активів у вигляду облігацій внутрішньої
державної позики встановлюється в розмірі 0%.
Для дебіторської заборгованості за страховою діяльністю та для іншої поточної
дебіторської заборгованості Компанія оцінює резерв під збитки в розмірі, що дорівнює
очікуваним кредитним збиткам за весь строк дії.
Для оцінювання очікуваних кредитних збитків за дебіторською заборгованістю
Компанія використовує матрицю резервування. Матриця резервування визначає фіксовані
ставки резервування, залежно від кількості днів, що минули з моменту визнання
дебіторської заборгованості.
Матриця резервування
Кількість днів, що минули з моменту визнання
дебіторської заборгованості

Ставка резервування, %

від 1 до 30 днів
від 31 до 60 днів
від 61 до 90 днів
від 91 до 180 днів

0
20
35
50
100

більше 180 днів

Дебіторська заборгованість на початок звітного періоду
тис. грн.
Стаття

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги (до вирахування резерву під очікувані
кредитні збитки)
Ставки резервування
Резерв під очікувані кредитні збитки
Інша поточна дебіторська заборгованість (до
вирахування резерву під очікувані кредитні
збитки)
Ставки резервування
Резерв під очікувані кредитні збитки

Дебіторська заборгованість
від 1 до 30
днів з
моменту
визнання

від 31 до 60
днів з
моменту
визнання

від 61 до 90
днів з
моменту
визнання

від 91 до
180 з
моменту
визнання

більше 180
днів з
моменту
визнання

20 097

120

2

6

4 197

24 422

0%
2 704

20%
24
280

35%
1
212

50%
3
1 046

100%
4 197
4 219

х
4 225
8 461

0%
-

20%
56

35%
74

50%
523

100%
4 219

Х
4 872

Всього

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду
тис. грн.
Стаття

Дебіторська заборгованість за товари, роботи,
послуги (до вирахування резерву під очікувані
кредитні збитки)
Ставки резервування
Резерв під очікувані кредитні збитки
Інша поточна дебіторська заборгованість (до
вирахування резерву під очікувані кредитні
збитки)
Ставки резервування
Резерв під очікувані кредитні збитки

Дебіторська заборгованість
від 1 до 30
днів з
моменту
визнання

від 31 до 60
днів з
моменту
визнання

від 61 до 90
днів з
моменту
визнання

від 91 до
180 з
моменту
визнання

більше 180
днів з
моменту
визнання

Всього

21 783

144

-

12

3 848

25 787

0%
1 555

20%
29
722

35%
359

50%
6
540

100%
3 848
5 572

Х
3 883
8 748

0%
-

20%
144

35%
126

50%
270

100%
5 572

Х
6 112
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Склад та суми дебіторської заборгованості, відображені на балансі, представлено в
таблиці:
Склад дебіторської заборгованості
Найменування показника
1
рядок
1040
«Довгострокова
дебіторська
заборгованість», з яких:
розрахунки за довгостроковими позиками працівникам
Компанії
рядок 1125 «Дебіторська заборгованість за товари,
роботи, послуги», з яких:
нараховані за договорами страхування/перестрахування
страхові платежі
резерв під збитки по дебіторській заборгованості за
договорами страхування/перестрахування
рядок 1140 «Дебіторська заборгованість з
нарахованих доходів», з яких:
розрахунки за нарахованими доходами по депозитних вкладах
розрахунки за нарахованими доходами у валюті
розрахунки за нарахованими доходами по залишках на
поточних рахунках в банках
розрахунки за нарахованими доходами по облігаціях
резерв під збитки по дебіторській заборгованості з
нарахованих доходів
рядок 1155 «Інша дебіторська заборгованість», з
яких:
розрахунки за відшкодуванням завданих збитків
розрахунки по нарахованій орендній платі
розрахунки з перестраховиками щодо їх частки у виплатах
розрахунки з дочірніми організаціями
розрахунки з МТСБУ в системі ПВЗ
розрахунки за продаж ОЗ ( в т.ч. будівлі)
інша заборгованість
резерв під збитки по іншій дебіторській заборгованості

на 31.12.2021
75

тис. грн.
на 31.12.2020
2
87

75

87

21 904

20 197

25 787

24 422

(3 883)

(4 225)

5 215

2 541

1 365
23
89

1 349
325
75

3 769
(31)

823
(31)

2 636

3 589

6 471
739
30
46
110
1 352
(6 112)

4 936
963
6
417
231
753
1 155
(4 872)

Склад і суми довгострокових (крім інвестицій в дочірні та асоційовані компанії) та
поточних фінансових інвестицій представлено в таблиці:
Вид фінансових інвестицій

Станом на початок звітного періоду
фінансові інвестиції, що оцінюються за:
справедливою
вартістю з
через
прибуток або
збиток

справедливою
вартістю
через інший
сукупний
дохід

Інші довгострокові фінансові інвестиції:
акції
державні облігації
Всього
Поточні фінансові інвестиції:
державні облігації
Депозити
Всього
-

Станом на кінець звітного періоду фінансові
інвестиції, що оцінюються за:

амортизованою
собівартістю

справедливою
вартістю з
через прибуток
або збиток

справедливою
вартістю через
інший
сукупний дохід

амортизованою
собівартістю

41
41

14 739
14 739

-

46
46

25 268
25 268

-

47 845
167 806
215 651

-

-

165 382
14 018
179 400

У зв’язку з тим, що інвестиції в інструменти капіталу (акції) Компанія не утримує
для торгівлі і бізнес-моделлю не передбачено отримання прибутку від короткострокових
коливань справедливої вартості таких інвестицій, було прийняте безвідкличне рішення
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про відображення в іншому сукупному доході змін справедливої вартості інвестицій в
інструменти капіталу. В 2021 році сума збільшення справедливої вартості інвестицій в
інструменти капіталу склала 6 тис. грн.
Фінансові інвестиції в боргові інструменти
тис. грн.
Фінансові інвестиції в боргові інструменти

На початок звітного
періоду

за амортизованою собівартістю:
державні облігації
Депозити
резерв під очікувані кредитні збитки
Всього

На кінець звітного періоду

62 584
168 649
(843)

190 650
14 089
(71)

230 390

204 668

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на кінець звітного періоду
тис. грн.
Боргові фінансові
інструменти

з низьким кредитним
ризиком та кредитним
ризиком, який не зазнав
значного зростання

державні облігації
Депозити
Всього

з кредитним
ризиком, який
значно зріс

190 650
14 018
204 668

-

кредитнознецінені

придбані / створені
кредитно-знецінені

-

-

Аналіз кредитної якості боргових фінансових інструментів на початок звітного періоду
тис. грн.
Боргові фінансові
інструменти

з низьким кредитним
ризиком та кредитним
ризиком, який не зазнав
значного зростання

державні облігації
Депозити
Всього

з кредитним
ризиком, який
значно зріс

62 584
167 806
230 390

кредитнознецінені

придбані / створені
кредитно-знецінені

-

-

-

Векселі

Депозити

Аналіз змін резерву під очікувані кредитні збитки
тис. грн.
Резерв під очікувані кредитні
збитки

Залишок на початок звітного
періоду
Збільшення/(зменшення)
резерву протягом звітного
періодуЗалишок станом на кінець
періоду

Державні
облігації

Облігації
підприємств

Інші

Всього

-

-

-

843

-

843

-

-

-

(773)

-

(773)

-

-

-

70

-

70

На кожну звітну дату Компанія переглядає свої оцінки ймовірності дефолту,
виходячи з фінансових показників контрагентів та стану платежів за договорами.
Станом на 31 грудня 2021 року Компанія врахувала можливий вплив пандемії Covid-19
на ймовірності дефолту та очікувані грошові потоки, виходячи з інформації, доступної
на 31.12.2021.
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Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю на кінець звітного
періоду
тис. грн.
Фінансові інвестиції

Справедлива вартість визначена на підставі:
цін котирування на
активних ринках на
ідентичні активи

акції
Всього

цін котирування на подібні
активи або інших даних,
підтверджених ринком

46
46

даних, яких немає у
відкритому доступі

-

-

Фінансові інвестиції, що оцінюються за справедливою вартістю на початок звітного
періоду
тис. грн.
Фінансові інвестиції

Справедлива вартість визначена на підставі:
цін котирування на
активних ринках на
ідентичні активи (1
рівень ієрархії)

акції
Всього

цін котирування на подібні
активи або інших даних,
підтверджених ринком (2
рівень ієрархії)

41
41

даних, яких немає у
відкритому доступі
(3 рівень ієрархії)

-

-

У складі поточних фінансових інвестицій станом на 31.12.2021 наявний депозит в
сумі 450 тис. грн., розміщений в АТ «Ощадбанк» (договір на строковий вклад (депозит)
Забезпечувальний №911292-190703-123440 від 03.07.2019 року), що є забезпеченням
гарантії, отриманої відповідно до договору банківської гарантії №800/31/10-20/2,
укладеного з АТ «Ощадбанк». Мета гарантії – забезпечення виконання страхових
зобов’язань Компанії перед об’єднанням «Ядерний страховий пул».
Ця фінансова звітність є окремою фінансовою звітністю, в якій інвестиції в дочірні
компанії відображені за собівартістю, в асоційовані – за методом участі в капіталі у
відповідності до МСБО 27 «Окрема фінансова звітність».
До інвестицій в асоційовані та дочірні компанії належать акції та інші цінні папери
з нефіксованим прибутком емітентів, частки в статутних капіталах, які відповідають
визначенням асоційованої або дочірньої компанії.
Інвестиції в асоційовані компанії визнаються на дату отримання суттєвого впливу,
а в дочірні – на дату отримання контролю.
Здійснені інвестиції в асоційовані та дочірні компанії первісно оцінюються та
відображаються в бухгалтерському обліку за собівартістю. Витрати на операції, пов’язані
з придбанням інвестиції, збільшують суму такої інвестиції на дату її придбання.
тис. грн.

Дочірні та асоційовані підприємства

Станом на 01.01.2021
Накопичені
Собіварзбитки від
тість
зменшення
корисності

Станом на 31.12.2021
Накопичені
Собіварзбитки від
тість
зменшення
корисності

ПрАТ «Концерн Оранта»
ПрАТ «Страхова компанія «ОрантаЖиття»
ТОВ «Гарант-АСIСТАНС»
ТОВ «УЦПЗ «Експерт-Сервіс»
ТОВ «Оранта Онлайн»

20 892

-

15 918

-

44 247

(44 247)

-

-

29 322
15
6 251

(12 227)
(737)

29 322
15
-

(12 105)
-

Всього

100 727

(57 211)

45 255

(12 105)
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Детальна інформація щодо часток участі Компанії в інших суб’єктах
господарювання буде наведена в консолідованій фінансовій звітності ПУБЛІЧНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ОРАНТА» за 2021 рік та станом на 31 грудня 2021 року.
Станом на 31.12.2021 управлінський персонал дійшов до висновку про існування
ознак того, що збиток від зменьшення корисності інвестиції в дочірнє підприємство ТОВ
«Гарант-АСІСТАНС», визнания в попередніх звітних періодах, зменьшився на 122 тис.
грн. Даний висновок зроблено на підставі оцінки ринкової вартості вказаної інвестиції
станом на кінець року.
4.9.2. Фінансові зобов’язання
Під час первісного визнання Компанія оцінює всі фінансові зобов’язання за
справедливою вартістю. Найкращими доказами справедливої вартості фінансового
зобов’язання при первісному визнанні є ціна операції, тобто справедлива вартість
одержаної компенсації. Якщо Компанія з'ясовує, що справедлива вартість при
первісному визнанні відрізняється від вартості за договором, то різниця між вартістю
за договором та справедливою вартістю відображається як витрати/дохід з одночасним
збільшенням/зменшенням балансової вартості фінансового зобов’язання.
Подальша оцінка фінансових зобов’язань здійснюється за амортизованою
собівартістю.
Фінансові зобов'язання

Метод оцінки

Інші довгострокові зобов'язання
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість
за довгостроковими зобов'язаннями
Поточна кредиторська заборгованість
за товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість
за страховою діяльністю

х
х
х
за амортизованою
собівартістю
за амортизованою
собівартістю

Інші поточні зобов'язання (в частині
фінансових зобов'язань)

за амортизованою
собівартістю

Балансова вартість
на початок звітного
періоду

Балансова вартість
на кінець звітного
періоду

-

-

3 374

4 368

21 913

15 442

3 783

2 403

Зобов’язання за банківськими кредитами.
Станом на кінець дня 31.12.2021 на балансі Компанії відсутні довгострокові та
короткострокові банківські кредити.
Зобов’язання за виплатами страхових відшкодувань.
Зобов’язання визнаються на дату затвердження страхового акту, який є підставою
для нарахування в бухгалтерському обліку страхового відшкодування, та відображаються
в балансі за номінальною вартістю.
Зобов’язання за розрахунками з перестраховиками.
Зобов’язання визнаються на дату початку дії договору перестрахування та
відображаються в обліку відповідно до умов договору перестрахування.
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Аванси, отримані за договорами страхування.
Попередня оплата – це суми премії, що отримані до виникнення дебіторської
заборгованості за нарахованими страховими преміями. У зв’язку з цим отримані суми
попередньої оплати відображаються як зобов’язання з прямого страхування до початку дії
договору страхування, а також до дати сплати премії (у разі сплати страхової премії за
діючими договорами раніше, ніж визначено договором).
Заборгованість за агентською винагородою страховим агентам.
Заборгованість за агентською винагородою страховим агентам в бухгалтерському
обліку визнається на дату підписання актів виконаних робіт по агентській винагороді.
Заборгованість за агентською винагородою оцінюється відповідно до ставок агентської
винагороди за видами страхування, які встановлюються наказом Голови Правління, до
сплачених страхових платежів за договорами, укладеними за посередництвом агентів.
Інші зобов’язання.
До інших зобов’язань Компанії відносяться:
 розрахунки з працівниками по оплаті праці;
 розрахунки з бюджетом та позабюджетними фондами;
 розрахунки з постачальниками.
Перелік і суми зобов’язань, що включені до статей балансу:
Склад кредиторської заборгованості
Найменування показника
рядок 1615 «Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги», з яких:
отримані послуги по утриманню та ремонту приміщень
(в т. ч. оренда)
інформаційно-консультаційні, юридичні послуги
банківські послуги
інша заборгованість
рядок 1650 «Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю», з яких:
Розрахунки зі страхувальниками за страховими
виплатами
Розрахунки за розірваними договорами, суми до
з’ясування
Розрахунки з СК потерпілих по страховим виплатами
Розрахунки із перестрахування за частками страхових
платежів
рядок 1690 «Інші поточні зобов’язання», з яких:
Розрахунки по агентській винагороді з агентами –
юридичними особами
Розрахунки з членами Ядерного страхового Пулу
Розрахунки з дочірніми організаціями
Розрахунки з іншими кредиторами

на 31.12.2021
4 368

тис. грн.
на 31.12.2020
3 374

1 682

877

151
1 083
1 452
15 442

656
686
1 155
21 913

6 537

11 755

2 326

3 484

188
6 391

191
6 483

2 403
37

3 783
47

1 282
933
151

1 212
2 400
124
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4.9.3. Характер та рівень ризиків, що виникають унаслідок фінансових інструментів
Ризики, властиві фінансовим інструментам, включають кредитний ризик, ризик
ліквідності та ринковий ризик.
З огляду на відсутність у складі фінансових інструментів кредитів, кредитний
ризик станом на 31.12.2021 не оцінюється.
Оцінка ринкового ризику:
Компанією не оцінюється чутливість фінансових активів до зміни процентної
ставки по причині відсутності у складі фінансових активів зі змінною процентною
ставкою.
Ризик ліквідності:
Фінансові активи та фінансові
зобов'язання

Інші довгострокові фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська
заборгованість
Дебіторська заборгованість за
продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за
розрахунками з нарахованих доходів
Інша поточна дебіторська
заборгованість
Поточні фінансові інвестиції

на вимогу
та до 3
місяців
-

За строками погашення
від 3
від 1 до
від 2 до
місяців до
2 років
3 років
1 року
25 268
3
3

більше
3 років
69

16 878

5 026

-

-

-

2 735

2 480

-

-

-

1 425

1 211

-

-

-

22 465

156 935

-

-

-

Гроші та їх еквіваленти

20 519

-

-

-

-

Всього фінансові активи

64 022

165 652

25 271

3

69

4 368

-

-

-

-

6 537

8 905

-

-

-

1 121

1 282

-

-

-

12 026
51 996

10 187
155 465

25 271

3

69

Поточна кредиторська заборгованість за
товари, роботи, послуги
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Інші поточні зобов'язання (в частині
фінансових зобов'язань)
Всього фінансові зобов'язання
Чистий розрив в строках погашення

Слід зазначити, що в поточних економічних умовах зростає ризик ліквідності.
Управлінський персонал проаналізував вплив наслідків пандемії Covid-19 на підтримання
ліквідності Компанії. В результаті аналізу було встановлено що станом на 31.12.2021
ліквідність Компанії забезпечується достатньою кількістю коштів на поточних рахунках в
банках, що є достатнім для своєчасного, повного та безперервного виконання усіх
грошових зобов’язань.
4.10. Акціонерний та інший капітал
Статутний капітал Компанії сформовано внесками акціонерів. Розмір статутного
капіталу зафіксовано в Статуті Компанії. Збільшення/зменшення 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.
У разі реалізації Компанією основних засобів або нематеріальних активів,
дооцінка яких врахована на субрахунках рахунку 41 «Капітал у дооцінках», суми такої
дооцінки переносяться на рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
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Прибуток, що залишається у розпорядженні Компанії після сплати податків і
обов’язкових платежів, розподіляється на формування резервних та інших фондів,
збільшення капіталу та виплату дивідендів на підставі рішення Загальних зборів
акціонерів.
Резервний капітал (фонд) Компанії створюється у розмірі не менше 25% статутного
капіталу Компанії і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням
збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал (фонд) формується шляхом щорічних
відрахувань у розмірі не менше 5% суми чистого прибутку Компанії до досягнення
визначеного розміру.
Протягом 2021 року додаткового випуску акцій Компанією не здійснювалось,
викупу та наступного продажу викуплених акцій Компанією не проводилось.
Статутний капітал Компанії на 31.12.2021 становить 159 000 тис. грн. і поділяється
на 132 500 000 штук простих іменних акцій номінальною вартістю 1,20 грн. кожна.
Акції Компанії відображаються в балансі за номінальною вартістю.
Емісійного доходу не було.
Виплата дивідендів у 2021 році не відбувалась.
Зміни капіталу в дооцінках обумовлено: списанням сум дооцінки по об’єктах, що
вибули протягом 2021 року (12 484 тис. грн.), дооцінкою об’єктів нерухомості та
фінансових активів (відповідно, 20 215 тис. грн. та 6 тис. грн.) та збільшенням ВПЗ,
сформованого від суми тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню
(2 883 тис. грн.).
У складі статті «Інші резерви» розділу I. «Власний капітал». відповідно до вимог
МСФЗ 4 «Страхові контракти» відображено резерв катастроф в сумі 25 228 тис. грн.
4.11. Забезпечення і резерви
Загальний обсяг забезпечень, які сформовано Компанією, наведено в таблиці:
Збільшення за звітний
рік
Використано
у звітному
році

Сторновано
невикористану суму у
звітному
році

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

Залишок
на
кінець
року

-

12 209

-

-

11 097

-

12 209

-

-

11 097

Види забезпечень

Залишок
на
початок
року

Нарахова-но
(створено)

додаткові
відрахування

Забезпечення на
виплату відпусток
працівникам

9 401

13 905

Разом

9 401

13 905

Зобов’язання Компанії щодо оплат відпусток працівникам Компанії, які не були
використані в поточному періоді, визнаються під час надання працівниками послуг, які
збільшують їхні права на майбутні компенсації за відпустки.
При формуванні забезпечення на виплату відпусток Компанія керується, зокрема,
МСБО 19 «Виплати працівникам».
Сума забезпечення визначається щомісячно за формулою:
Р= ЗПсередня*Д, де
Р – сума резерву відпусток одного працівника, грн.;
ЗПсередня – середньоденна оплата праці працівника, визначена відповідно до
законодавства, та ЄСВ в частині нарахувань;
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Д – кількість днів відпустки, яку заробляє за місяць один працівник (з розрахунку
два дні за один місяць).
СТРАХОВІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (РЕЗЕРВИ)
Види

резервів

Страхові резерви
Частка
перестраховиків у
страхових
резервах
Разом

Збільшення за звітний
рік
Використано
у звітному
році

Сторновано
невикористану суму у
звітному
році

-

7 342 237

-

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

(809 573)

-

(806 117)

-

-

(64 501)

6 627 009

-

6 536 120

-

-

610 879

Залишок
на
початок
року

нараховано
(створено)

додаткові
відрахування

581 035

7 436 582

(61 045)
519 990

Залишок
на кінець
року

675 380

Страхові резерви є оцінкою обсягу зобов’язань Компанії для здійснення майбутніх
виплат страхового відшкодування за договорами страхування (перестрахування).
Формування страхових резервів здійснюється шляхом їх обчислення відповідно
до внутрішньої політики з формування технічних резервів Компанії, розробленою та
затвердженої згідно з методикою, визначеною Національною Комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Для відображення зобов’язань за договорами страхування в Компанії
формуються такі страхові резерви:
- резерв незароблених премій (далі - РНП);
- резерв заявлених, але не виплачених збитків;
- резерв збитків, які виникли, але не заявлені;
- резерв із страхування життя (математичні резерви).
Для відображення зобов’язань за договорами страхування в Компанії формуються
страхові резерви за наступними методами:
 резерв незароблених премій включає частки від сум надходжень страхових
платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється в цілому по Компанії у
головному офісі за кожним видом страхування.
Розмір резерву незароблених премій розраховується методом «коефіцієнта
збитковості» з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів (за внутрішніми договорами), методом «1/365» («pro rata
temporis») з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників
наземних транспортних засобів (за міжнародними договорами), та методом «1/4»,
визначеним ЗУ «Про страхування» залежно від часток надходжень сум страхових
платежів (страхових премій, страхових внесків), які становлять 80 відсотків загальної
суми надходжень страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за всіма
іншими видами страхування;.
 резерв заявлених, але не врегульованих збитків – оцінка обсягу зобов’язань
Компанії для здійснення виплат страхового відшкодування за заявленими вимогами,
включаючи витрати на врегулювання збитків, які не врегульовані або врегульовані не в
повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв'язку з подіями, що мали ознаки
страхових випадків, що мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт
настання яких Компанію повідомлено відповідно до вимог законодавства України та/або
умов договору..
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Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається Компанією за
кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі
заявлених вимог у результаті настання події, що має ознаки страхового випадку. Розмір
резерву заявлених, але не виплачених збитків, визначається як сума резервів заявлених,
але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування Витрати на
врегулювання збитків є компонентом резерву заявлених, але не врегульованих збитків.
Розмір витрат на врегулювання збитків, що включені до резерву заявлених, але не
виплачених збитків, розраховується за кожним видом страхування окремо, на підставі
середньостатистичних річних показників на кінець кожного календарного року, що
передує звітному, та діють протягом звітного року.
При цьому, якщо за деякими видами страхування розрахунковий розмір витрат
менший ніж три відсотки або якщо для розрахунку розміру витрат недостатньо
статистичних даних, то розміри витрат на врегулювання збитків за цими видами
становить три відсотка від суми не врегульованих збитків.
 резерв збитків, які виникли, але не заявлені, - оцінка обсягу зобов'язань
страховика для здійснення страхових виплат, включаючи витрати на врегулювання
збитків, які виникли у зв'язку зі страховими випадками у звітному та попередніх періодах,
про факт настання яких страховику не було заявлено на звітну дату в установленому
законодавством України та/або договором порядку. Резерв збитків, які виникли, але не
заявлені формується з обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів. Розрахунок резерву збитків, які виникли, але не
заявлені, здійснюється із застосуванням актуарних методів.
До обраних актуарних методів належать:
- ланцюговий метод (Chain Ladder);
- метод Борнхуеттера-Фергюсона (Bornhuetter-Ferguson);
- модифікація вищезазначених методів;
- лінійна комбінація вищезазначених методів.
Розмір витрат на врегулювання збитків включається до складу резерву збитків, які
виникли, але не заявлені, та обчислюється аналогічно витратам на врегулювання резерву
заявлених, але не виплачених збитків;
 резерв коливань збитковості формується тільки за договорами обов'язкового
страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів.
Якщо коливання коефіцієнта нетто-збитковості за обов'язковим страхуванням
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів не є
суттєвим то резерв коливань збитковості за таким видом страхування вважається рівним
нулю.
 резерв із страхування життя (математичні резерви) визначається за кожним
договором страхування життя на основі актуарних розрахунків;
 резерв катастроф формується з метою здійснення страхових виплат у разі
настання природних катастроф або значних промислових аварій, у результаті яких буде
завдано збитків численним страховим об’єктам, і настає потреба здійснювати виплати
страхового відшкодування в сумах, що значно перевищують середні розміри збитків, узяті
за основу при розрахунку страхових тарифів. Резерв катастроф формується за видами
страхування, умовами яких передбачено обов'язки страховика забезпечити страхову
виплату у зв'язку зі шкодою, заподіяною внаслідок дії нездоланної сили або аварії
великого масштабу, та в порядку, визначеному законодавством.
Резерв катастроф з обов'язкового страхування цивільної відповідальності оператора
ядерної установки за ядерну шкоду, яка може бути заподіяна внаслідок ядерного
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інциденту, та за укладеними договорами перестрахування, визначається на основі даних за
останні 24 звітні квартали (розрахунковий період) за такою формулою:
РК = 0,5 * (ЗСП - ФВ - (RBNS к - RBNS п)) - IBNR к.
4.12. Активи перестрахування
Компанія страхує ризики виконання частини своїх обов'язків перед
страхувальником у інших страховиків (перестраховиків), відповідно до законодавства
України.
Активи перестрахування представляють собою чисті контрактні права Компанії
згідно з договорами перестрахування та оцінюються як частки в страхових резервах
(страхових зобов’язаннях) наступним чином:
 Розмір частки перестраховика в резерві незароблених премій розраховується
методом «1/365» («pro rata temporis») або методом «1/4» за всіма видами страхування та
визначається як сумарне значення часток перестраховика в незароблених страхових
преміях за кожним договором.
 Частка перестраховика в резерві заявлених, але не виплачених збитків,
розраховується для кожної неврегульованої вимоги, що входить до складу резерву
заявлених, але не виплачених збитків, базуючись на умовах договору перестрахування,
яким перестраховано прямий договір страхування, за яким сталася подія, та обставин
події. Розмір частки перестраховика за неврегульованою подією може набувати значення
пропорційного розміру резерву заявлених неврегульованих збитків за цією подією (у разі
пропорційного типу перестрахування), або значення, що відповідає перевищенню розміру
збитку над сумою власного утримання (у разі непропорційного перестрахування).
 Частка перестраховика в резерві збитків, які виникли, але не заявлені,
визначається в залежності від умов відповідних договорів перестрахування та статистики
щодо частки перестраховика в збитках за звітний та минулі періоди.
Станом на 31.12.2021 Компанія здійснила оцінку та визначила, що ознак
зменшення корисності активів перестрахування не існувало.
Узгодження змін у страхових зобов’язаннях (резервах) та активах
перестрахування представлено в таблицях:

Рух страхових резервів та активів
перестрахування
Всього резервів збитків на початок
року, у т. ч.:
Резерв заявлених, але не виплачених
збитків
Резерв збитків, які виникли, але не
заявлені
Страхові виплати, здійснені протягом
звітного періоду
Зміна резервів:
за рік
Всього резервів збитків на кінець року,
у т. ч.:
Резерв заявлених, але не виплачених
збитків
Резерв збитків, які виникли, але не
заявлені

Валова
сума

Звітний рік
Частка
перестраховиків

Чиста
сума

тис. грн.
Попередній рік
Частка
Валова
Чиста
перестрасума
сума
ховиків

233 845

50 506

183 339

179 534

48 518

131 016

147 578

38 783

108 795

122 659

43 212

79 447

86 267

11 723

74 544

56 875

5 306

51 569

442 930

21 661

421 269

387 119

53 967

333 152

(3 194)

515

(3 709)

54 311

1 988

52 323

230 651

51 021

179 630

233 845

50 506

183 339

139 058

38 022

101 036

147 578

38 783

108 795

91 593

12 999

78 594

86 267

11 723

74 544
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тис. грн.
Звітний рік
Частка
Валова
перестрасума
ховиків

Рух страхових резервів та активів
перестрахування
Резерв незароблених премій на
початок року

346 844

10 539

Премії, підписані протягом року

1 182 724

58 861

Премії, зароблені протягом року

1 029 265

Резерв незароблених премій на кінець
року

Чиста
сума
336 305

-

444 383

Попередній рік
Частка
Валова
Чиста
перестрасума
сума
ховиків

13 480

1 123
863
1 029
265

318 186

12 986

305 200

958 164

51 719

906 445

875 340

430 903

-

346 844

10 539

875 340
336 305
тис. грн.

Рух страхових резервів та активів
перестрахування
Резерв катастроф на початок року
Зароблені страхові платежі протягом
періоду
Відрахування у резерв катастроф

Звітний рік
Частка
Валова
перестрасума
ховиків
22 629
-

Повернення з резерву катастроф
Резерв катастроф на кінець року

Чиста
сума
22 629

Попередній рік
Частка
Валова
Чиста
перестрасума
сума
ховиків
18 449
18 449

51 578

-

51 578

46 812

-

46 812

9 499
6 900

-

9 499
6 900

4 731
551

-

4 731
551

25 228

-

25 228

22 629

-

22 629
тис. грн.

Рух страхових резервів та активів
перестрахування

Звітний рік
Частка
перестраховиків

Валова
сума

Резерв коливань збитковості на
початок року
Відрахування у резерв коливань
збитковості
Повернення з резерву коливань
збитковості
Резерв коливань збитковості на кінець
року

Попередній рік
Частка
Валова
Чиста
перестрасума
сума
ховиків

Чиста
сума

-

-

-

2 818

-

2 818

20

-

20

13 216

-

13 216

20

-

20

16 034

-

16 034

-

-

-

-

-

-

тис. грн.
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок на початок звітного періоду
Залишок на кінець звітного періоду

За договорами
страхування
60 178
79 654

За договорами
перестрахування
-

Всього
60 178
79 654

Загальна величина сформованих страхових резервів на 31.12.2021 року складає
700 608 тис. грн., в тому числі:
тис. грн.
Назва страхового резерву
резерв незароблених премій
резерв заявлених, але не виплачених збитків
резерв збитків, які виникли, але не заявлені
резерви катастроф
резерви із страхування життя
у тому числі резерви довгострокових зобов’язань

Сума
444 383
139 058
91 593
25 228
346
346
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У формі 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» за 2021 рік резерв катастроф в сумі
25 228 тис. грн. відображені в розділі I. «Власний капітал» відповідно до вимог МСФЗ 4
«Страхові контракти».
Згідно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 «Страхові контракти» страховик повинен на
кожну звітну дату оцінювати адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи
для цього поточні оцінки майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами.
Якщо ця оцінка показує, що балансова вартість його страхових зобов’язань за
вирахуванням відповідних відстрочених аквізиційних витрат та відповідних
нематеріальних активів є неадекватною в контексті розрахункових показників майбутніх
рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю визнавати у звіті про прибутки та
збитки.
Актуарій, який підтверджує розрахунки по технічних резервах та по резерву зі
страхування життя, – Іванько Ю.О., Свідоцтво про відповідність кваліфікаційним вимогам
до осіб, що можуть займатися актуарними розрахунками, № 01-017 від 08.10.2015 (без
обмеження строку дії), договір від 16.08.2018 №2/027, ТОВ «Інститут Ризику».
За результатами проведеного аналізу перевірки адекватності зобов’язань величина
сформованих страхових резервів за ризиковими видами страхування (під якими маються на
увазі види страхування, окрім страхування життя) на кінець звітного періоду являється
достатньою. Додаткові резерви не доформовуються. Висновок незалежного актуарія
додається.
4.13. Визнання доходів та витрат
4.13.1. Визнання доходів
Страхові премії за договорами страхування (перестрахування) визнаються
доходами в період початку дії договорів страхування (перестрахування) відповідно до
договору страхування (перестрахування).
Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких 1 рік
і менше, та премії за якими сплачуються частинами, визнаються доходами в повному
обсязі незалежно від сплати чергових платежів. Чергові платежі доходом не визнаються і
є погашенням дебіторської заборгованості страхувальника (перестрахувальника) зі сплати
чергових страхових платежів.
Страхові премії за договорами страхування (перестрахування), термін дії яких
більше року, та премії за якими сплачуються частинами щорічно, визнаються доходами в
розмірі річних страхових премій. За вищевказаними договорами, які не припиняють своєї
дії у разі несплати чергового річного платежу, чергові щорічні страхові премії визнаються
доходами в строки, які вказані в договорі, а надходження чергових річних платежів за
такими договорами доходом не визнається і є погашенням дебіторської заборгованості.
Критерії визнання доходів, що не пов’язані із страховою діяльністю,
застосовуються окремо до кожної операції Компанії. Кожний вид доходу і витрат
відображається в бухгалтерському обліку окремо.
Доходи визнаються в міру впевненості в тому, що в результаті операції відбудеться
збільшення економічних вигід підприємства, і суму доходу можна достовірно визначити.
Доходи майбутніх періодів відображаються у тому випадку, коли сума доходів
нарахована в поточному звітному періоді, але доходи будуть визнані у майбутніх звітних
періодах.
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тис. грн.
Структура доходів
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Інші операційні доходи, з яких:
дохід від реалізації інших оборотних активів
дохід від операційної оренди активів
дохід від операційних курсових різниць
дохід від списання кредиторської заборгованості
відшкодування раніше списаних активів та регреси
інші доходи від операційної діяльності,
в т.ч. зміна резерву кредитних ризиків та ефект від зміни збитків від
зменшення корисності (продаж інвестицій в ДП)
Інші фінансові доходи, з яких:
відсотки по депозитах ( в т. ч. у валюті)
відсотки по облігаціях та цінних паперах
Дивіденди
Інші доходи, з яких:
дохід від відновлення корисності активів та дооцінки
дохід від не операційної курсової різниці
інші доходи

за 2021
1 029 265
59 926
13 486
6 182
2 757
1 719
23 739
12 043

за 2020
875 340
90 726
9 908
5 952
33 461
11 374
15 732
14 299

36 952
31 292
5 656
4
28 274
2 328
5 842
20 104

40 151
37 384
2 760
7
13 301
3 298
9 963
40

4.13.2. Визнання витрат
Витратами визнається або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, що
призводить до зменшення власного капіталу за умови, що такі витрати можуть бути
достовірно оцінені
тис. грн.

Структура витрат
Операційні витрати, з яких:
витрати на оплату праці
відрахування на соціальні заходи
амортизація
виплати страхового відшкодування
агентська
винагорода
страховим
агентам–
юридичним особам
витрати на операційну оренду активів
інші операційні витрати
Інші витрати, з яких:
виконавчий збір, судові витрати
собівартість реалізованих фінансових інвестицій
списання необоротних активів та товарів
уцінка необоротних активів
витрати на обслуговування заходів
витрати від неопераційних курсових різниць
витрати від зменшення корисності активів
інші витрати

за 2021
1 120 900
195 120
39 484
13 881
442 930
175 212

за 2020
994 946
148 119
32 221
11 522
387 119
146 278

15 558
238 715
17 774
19
11 225
39
148
5 999
344

14 998
254 689
7 043
131
360
261
29
2 186
3 961
115

У складі витрат майбутніх періодів відображаються витрати, що мали місце
протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних
періодів (аквізиційні витрати, передплата періодичних видань тощо).
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Компанія відносить до складу аквізаційних витрат та використовує для визначення
відстрочених аквізиційних витрат:
- витрати на винагороди страховому агенту, страховому (перестраховому) брокеру
та іншим особам, у тому числі страховикам за надані послуги з метою укладання
договорів;
- витрати на оплату праці та нарахування на заробітну плату в частині проведеної
працівниками страховика або інших осіб роботи з підготовки та укладання договорів
страхування.
Відстрочені аквізиційні витрати класифікуються як актив. Згідно з принципом
відповідності актив з відстрочених аквізиційних витрат визнається і відноситься на
витрати пропорційно розміру визнаного доходу від страхових премій.
Витрати в частині, що припадає на незароблені премії, складають 79 654 тис. грн.,
інші витрати майбутніх періодів (в т. ч. передплата періодичних видань, витрати на
супроводження програмного забезпечення тощо) – 435 тис. грн.
4.14. Фінансовий результат
Щомісячно фінансовий результат визначається у цілому по Компанії з урахуванням
доходів і витрат усіх структурних підрозділів НАСК «ОРАНТА». Фінансовий результат
формується в єдиній обліковій системі шляхом відображення доходів і витрат
відповідного звітного періоду. Фінансовий результат Компанії зменшується на суму
нарахованого податку на прибуток, який розраховується за правилами податкового
обліку.
Розрахунок податку на прибуток Компанії здійснюється відповідно до вимог
Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (зі змінами і доповненнями).
Компанією сплачується податок на прибуток за базовою ставкою 18% та податок
на дохід за ставкою 3% (згідно пунктів 136.1, 136.2 статті 136 Податкового кодексу
України).
Фінансовий результат до оподаткування складає 41 113 тис. грн. прибутку.
Витрати з податку на прибуток Компанії склали 23 577 тис. грн.
Податок на прибуток
Найменування показника
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року
на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року
на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі: поточний податок на прибуток
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань

2021
34 394
10 950
21 767
10 950
13 833
23 577
34 394
(10 817)
2 883
2 883

тис. грн.
2020
29 959
7 016
10 950
7 016
10 950
24 883
29 959
(3 933)
3 933
3 933

Для розрахунку відстрочених податкових активів та зобов’язань використовувалася
ставка податку на прибуток 18%.
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тис. грн.
Найменування статті

Основні засоби
Резерви та забезпечення
Чистий відстрочений податковий актив
(зобов’язання)
Визнаний відстрочений податковий актив
Визнане відстрочене податкове зобов’язання

Залишок на кінець
попереднього
періоду (початок
звітного періоду)

За рахунок
прибутків/
збитків

За рахунок
власного
капіталу

Залишок на
кінець
звітного
періоду

(10 950)
10 950

10 817

(2 883)
-

(13 833)
21 767

-

10 817

(2 883)

7 934

10 950
(10 950)

10 817
-

(2 883)

21 767
(13 833)

У звіті Компанії «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», складеному станом на
31.12.2021, відстрочені податкові активи та відстрочені податкові зобов’язання
представлено згорнуто.
Припинення видів діяльності у 2021 році не було.
Узгодження суми облікового прибутку (збитку) та суми податкового
прибутку (збитку)
Прибуток до оподаткування
Ставка оподаткування, %
Теоретичні витрати (дохід) з податку на прибуток
Коригування облікового прибутку (збитку), у тому числі:
витрати, які не включаються до суми витрат з метою розрахунку
податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському обліку:
сума амортизації основних засобів та нематеральних активів, нарахована
відповідно до стандартів бухгалтерського обліку
сума уцінки основних засобів
сума залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів у
разі їх ліквідації або продажу
сума витрат на формування резерву сумнівних боргів
сума витрат на списання сумнівної бедеторської заборгованості понад
резерв сумнівних боргів
сума коштів, перерахована неприбутковим організаціям
сума безповоротної фінансової допомоги
сума витрат від визнаних штрафів, пені, неустойок, нарахованих
контролюючими органами
витрати, які включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового
прибутку, але не визнаються в бухгалтерському обліку:
амортизація основних засобів та нематеральних активів, нарахована
відповідно до п.138 Податкового Кодексу України
сума залишкової вартості основних засобів та нематеріальних активів у разі
їх ліквідації або продажу, визначена відповідно до п.138 Податкового Кодексу
України
сума списаної дебіторської заборгованості ( в т.ч. за рахунок резерву
сумнівної безнадійної заборгованості), що відповідає ознакам п.14.1.11
Податкового Кодексу України
доходи, які не підлягають обкладенню податком на прибуток, але
визнаються в бухгалтерському обліку (зазначити які саме)
сума дооцінок основних засобів
сума корегування (зменьшення) резерву сумнівних боргів
сума доходів, нарахованих у вигляді дивідендів
сума позитивного фінансового результату від продажу цінних паперів
використання раніше невизнаних податкових збитків
податок на доходи страховика
Оподатковуваний дохід за договорами страхування

Звітний
період
41 113
18%
7 400
(85 189)

Попередній
період
71 495
18%
12 869
(66 755)

29 183

23 633

13 881

11 522

-

11

10 893

7 331

4 143

4 372

151

21

74
-

354
22

41

-

(66 302)

(19 778)

(11 185)

(9 426)

(9 501)

(6 627)

(45 616)

(3 725)

(13 687)

(1 687)

(21)
(3 637)
(3)
(10 026)
(34 383)
1 146 487

(28)
(1 652)
(7)
(41 261)
(27 662)
922 068
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Ставка оподаткування, %
Поточні витрати з податку на прибуток
Зміни відстроченого податкового активу / зобов'язання
Витрати (дохід) з податку на прибуток

3%
34 395
(10 817)
23 577

3%
28 515
(3 632)
24 883

4.15. Облік коштів централізованих резервних фондів
Компанія є повним членом Моторного (транспортного) бюро України. Відповідно до
закону України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів», нормативно-розпорядчих документів МТСБУ
Компанією сформовано фонди, кошти яких перераховано до МТСБУ. Інформація щодо
залишку коштів в централізованих резервних фондах наведена в таблиці.
Назва фонду
Фонд страхових гарантій (базовий гарантійний внесок)
Цільовий додатковий внесок до ФСГ (ПАУЗК)
Фонд захисту потерпілих (базовий гарантійний внесок)
Додатковий гарантійний внесок до ФЗП
Всього

Залишок на
31.12.2021
18 362
79 615
36 326
247 493
381 796

тис. грн.
Залишок на
31.12.2020
16 517
70 048
36 707
144 658
267 930

Кошти фондів використовуються за напрямками, визначеними вище вказаним
законом та положеннями/рішеннями МТСБУ. Рух коштів відображаються відповідно до
звітів МТСБУ. Оскільки дані операції не підпадають під дію МСФЗ 9, резерв кредитних
ризиків за даним активом не формувався.
4.16. Облік за МСФЗ 16 «Оренда»
Компанія як орендар
Для здійснення своєї діяльності Компанія орендує нежитлові приміщення,
автомобілі, техніку, а також земельні ділянки державної та комунальної власності.
Оцінку тривалості невідмовного періоду оренди Компанія здійснює наступним
чином:
1) для договорів, за якими оренда є забезпеченою правовою санкцією, тривалість
невідмовного періоду оренди оцінюється як період, протягом якого договір є
забезпеченим правовою санкцією;
2) для договорів, за якими оренда не є забезпеченою правовою санкцією,
тривалість невідмовного періоду оренди оцінюється таким чином:
• якщо базовий актив за договором є спеціалізованим активом або базовий актив не
може бути замінений без значних витрат, тривалість невідмовного періоду оренди
оцінюється як максимальний строк оренди (але не більше 5 років), з урахуванням
можливого продовження строку дії договору оренди або укладання нового договору
оренди цього базового активу;
• якщо базовий актив за договором не є спеціалізованим активом та може бути
замінений без значних витрат, оцінка тривалості невідмовного періоду оренди залежить
від того, чи є Компанія обґрунтовано впевнена у тому, що реалізує можливість
продовжити оренду або у тому, що вона не реалізує можливість припинити дію оренди.
Така оцінка здійснюється на підставі:
наявності/відсутності достатніх очікувань щодо продовження/припинення
договору оренди. Очікування базуються на затверджених вищим органом управління
Компанії планах розвитку;
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очікування змін в регуляторному середовищі, в якому діє Компанія, які можуть
суттєво вплинути на майбутню діяльність Компанії та прийняття бізнес-рішень.
Оцінку тривалості невідмовного періоду оренди Компанія здійснює на дату
укладання договору оренди та в кінці кожного звітного року для всіх діючих договорів
оренди.
У разі відсутності затверджених планів розвитку на дату укладання договору, у разі
якщо об’єктом оренди є неспеціалізований актив та у разі якщо договором оренди не
передбачено суттєвих (застосування яких несе ризик для можливості продовження
діяльності Компанії у майбутньому) штрафних санкцій при достроковому припиненні
договору за ініціативою орендаря, договір оренди для цілей обліку вважається
короткостроковим.
До малоцінних базових активів Компанія відносить: офісну техніку, офісне
обладнання, меблі тощо, вартість яких (кожного окремого об’єкта) не перевищує 120
тис. грн.
До короткострокової оренди та оренди малоцінних базових активів Компанією
застосовуються вимоги параграфа 6 МСФЗ 16. Тобто, Компанія визнає орендні платежі,
пов’язані з такою орендою, як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди.
Станом на 31 грудня 2021 року управлінським персоналом Компанії було
здійснено оцінку тривалості невідмовного періоду оренди за всіма договорами оренди,
за якими Компанія є орендарем (крім договорів оренди земельних ділянок державної і
комунальної власності). За результатами оцінки було встановлено, що невідмовний
період оренди за договорами становив менше одного року, відповідно, договори
оренди були визнані короткостроковими.
Орендні платежі за договорами оренди земельних ділянок державної та
комунальної власності є, відповідно до чинного законодавства України, змінними
платежами, які не залежать від індексу або ставки (залежать від нормативної грошової
оцінки та ставок, встановлених органами місцевого самоврядування). Ці змінні орендні
платежі не включаються Компанією в оцінку орендного зобов’язання, і, відповідно до
МСФЗ 16, визнаються витратами того періоду, в якому платежі здійснюються.
Витрати, пов’язані з орендою майна в 2021 році склали 15 558 тис. грн.
Розмір орендних платежів за договорами оренди земельних ділянок комунальної
власності встановлюється у договорах оренди, але, відповідно до Податкового кодексу
України, річна сума платежів не може бути меншою за розмір земельного податку та
не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки землі. Для
визначення розміру орендних платежів використовується нормативна грошова оцінка
земельних ділянок, яка щорічно індексується, з врахування коефіцієнту, що
розраховується щороку центральним органом виконавчої влади, який реалізує
державну політику у сфері земельних відносин.
Після оцінки перспектив подальшого використання орендованих об’єктів
нерухомості, а також умов діюячих договорів оренди управлінським персоналом
компанії було прийнято рішення про застосування з 01.01.2022 р. МСФО 16 «Оренда»
для обліку операцій з оренди об’єктів нерухомості.
Компанія як орендодавець
Для отримання додаткового доходу Компанія надає в операційну оренду власну
інвестиційну нерухомість та інше майно. Інформація щодо інвестиційної нерухомості
розкрита в Примітці № 4.6. Дохід Компанії від операційної оренди в 2021 році склав 6
182 тис. грн., в 2020 році – 5 952 тис. грн.
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4.17. Звітність за сегментами
Станом на 31 грудня 2021 року в Компанії функціонували 23 структурні регіональні
підрозділи - 22 регіональні дирекції та головний офіс Компанії. Кожна регіональна
дирекція має безпосереднього керівника – директора дирекції, що уповноважений
приймати операційні рішення щодо діяльності дирекції за погодженням з Правлінням
Компанії.
При ідентифікації операційних сегментів Компанія використовує географічний фактор, а
саме відрізняє структурні підрозділи на рівні областей України - обласні дирекції та
підпорядковані їм відділення, а також головного офісу НАСК «ОРАНТА».
При визначенні необхідності розкриття інформації щодо географічних сегментів Компанія
керується вимогами МСФЗ 8 «Операційні сегменти», зокрема, критеріями, наведеними в
п. 13, а саме, представляє окремо інформацію щодо операційного сегменту, що
задовольняє кількісному критерію за обсягом валових страхових премій більше 10% від
сукупних валових страхових премій Компанії.
Інформацію щодо інших географічних сегментів, кожен з яких окремо не задовольняє
кількісному критерію за обсягом валових страхових премій, представлено разом, оскільки
зазначені географічні сегменти мають подібні економічні характеристики.
Розподіл валових страхових премій за 2021 рік за географічними сегментами наведено в
таблиці:

Підрозділ НАСК ОРАНТА
Головний офіс
Київська регіональна дирекція
Інші регіональні дирекції
Всього

Валові страхові премії, тис. грн.
Всього
з добровільних з обов'язкових
видів
видів
питома
тис. грн.
страхування
страхування
вага, %
24 348
145 953
170 301
14,4%
57 606
107 553
165 159
14,0%
186 587
660 677
847 264
71,6%
268 541
914 183
1 182 724
100,0%

4.18. Система внутрішнього контролю
Система внутрішнього аудиту протягом звітного періоду функціонувала згідно з
вимогами чинного законодавства та внутрішніх нормативних документів.
Поширення COVID-19 в поєднанні з регуляторними змінами внаслідок реформи
«спліт», стали ключовими факторами, що спричинили внесення змін до системи
внутрішнього контролю протягом звітного періоду.
Проведення внутрішніх аудиторських перевірок в Компанії протягом 2021 року
здійснювалось працівниками Управлінням внутрішнього аудиту відповідно до вимог
Положення про порядок проведення внутрішнього аудиту у НАСК «ОРАНТА», згідно з
планом перевірочної роботи на 2021 рік та з урахуванням поточних завдань.
У ході проведення внутрішніх аудиторських перевірок дирекцій (у т.ч. моніторингу
вжитих заходів за результатами внутрішнього аудиту) перевірялися наступні питання:
 організація страхування, дотримання вимог страхового законодавства та
внутрішніх нормативних документів Компанії в частині оформлення страхової
документації, дотримання тарифної політики, дотримання порядку узгодження
понадлімітних договорів страхування, забезпечення оприбуткування страхових платежів
тощо;
 організація співпраці та розрахунків із страховими агентами;
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 стан оформлення справ на виплату страхових відшкодувань та роботи з
регресними справами;
 дотримання дирекціями вимог Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню
тероризму» та внутрішніх нормативів щодо наявності і належного зберігання документів
по фінансовому моніторингу;
 організація та ведення бухгалтерського обліку, зокрема контроль за наявністю,
своєчасністю та якістю оформлення первинних документів;
 організація роботи із внесення інформації до автоматизованої системи обліку
(АС «Юпітер»), стан обліку, використання та списання бланків суворої звітності
(страхових полісів), стан роботи з дебіторською заборгованістю за договорами
страхування;
 дотримання порядку оформлення операцій з коштами, виданими на
відрядження;
 дотримання порядку укладання правочинів;
 стан кадрово-адміністративної роботи та інші питання.
За результатами проведених перевірок складено звіти та довідки з відображенням
виявлених недоліків, рекомендаціями та вказівками щодо їх усунення. Проводився
контроль за виконанням структурними підрозділами вказівок та рекомендацій щодо
усунення недоліків, виявлених в ході перевірок.
Під час перевірок надавалась практична допомога працівникам структурних
підрозділів дирекцій з окремих питань, у тому числі із наданням, при необхідності,
нормативної документації.
Протягом 2021 року працівниками Управління приймалася участь у вебінарах та
робочих зустрічах, що проводилися НБУ / були організовані з ініціативи НБУ з питань
фінансового моніторингу, звітності тощо.
4.19 Оцінка за справедливою вартістю

-

41

-

165 823
-

Основні засоби (будівлі та
споруди)
інвестиції в інструменти
капіталу

-

-

-

-

3-й рівень
(вхідних даних,
немає у
відкритому
доступі)
1-й рівень (ціни
котирування
(нескориговані)
на активних
ринках)
2-й рівень (вхідні
дані, які можна
спостерігати
прямо або
опосередковано)
3-й рівень
(вхідних даних,
немає у
відкритому
доступі)

1-й рівень (ціни
котирування
(нескориговані)
на активних
ринках)
2-й рівень (вхідні
дані, які можна
спостерігати
прямо або
опосередковано)

-

Всього
справедлива
вартість

165 823
41

Неперіодичні оцінки справедливої
вартості за ієрархією вхідних
даних

Періодичні оцінки справедливої
вартості за ієрархією вхідних даних
Активи, що оцінюються за
справедливою вартістю на кінець
звітного періоду

-

1-й рівень (ціни
котирування
(нескориговані) на
активних ринках)

3-й рівень (вхідних
даних, немає у
відкритому доступі)

2-й рівень (вхідні
дані, які можна
спостерігати прямо
або опосередковано)

-

3-й рівень (вхідних
даних, немає у
відкритому доступі)

Основні засоби (будівлі та
споруди)
інвестиції в інструменти
капіталу

1-й рівень (ціни
котирування
(нескориговані) на
активних ринках)

Активи, що оцінюються за
справедливою вартістю на
початок звітного періоду

2-й рівень (вхідні
дані, які можна
спостерігати прямо
або опосередковано)

Неперіодичні оцінки справедливої
вартості за ієрархією вхідних
даних

Періодичні оцінки справедливої
вартості за ієрархією вхідних даних

-

-

171 670

-

-

-

46

-

-

-

-

-

Всього
справедлива
вартість

171 670
46
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4.20 Виплати працівникам
Звітний
період
94 101
63 086
14 468
16 547
100 139
66 847
17 580
15 712
40 365
7 252
25 889
7 224

Витрати на виплати працівникам
У складі собівартості реалізації, у тому числі:
Заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Відрахування на соціальні заходи
У складі адміністративних витрат, у тому числі:
Заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Відрахування на соціальні заходи
У складі витрат на збут, у тому числі:
Заробітна плата
Інші заохочувальні та компенсаційні виплати
Відрахування на соціальні заходи

Попередній
період
78 804
53 947
10 489
13 368
62 441
41 261
10 330
10 850
39 095
7 050
25 042
7 003

5. Зміни в облікову політику та виправлення помилок
5.1. Виправлення помилок
Фінансова звітність Компанії за 2020 рік була затверджена управлінським
персоналом до оприлюднення 25.02.2021. Після дати затвердження Компанією були
відображені операції, які завдали впливу на звіт про фінансовий стан на 31 грудня
2020 року, звіт про сукупний дохід за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року. Вплив
зазначених операцій було відображено ретроспективно у цій окремій фінансовій звітності
станом на і за рік, який закінчився 31 грудня 2021 року.
Операції, вплив по яких обумовив зміни окремих статей звітності:
 виправлення помилок попередніх періодів;
 відображення операцій в періоді, в якому вони були здійснені відповідно до
даних первинних документів;
В цілому сума коригувань даних вхідного балансу склала 24 тис. грн. Валюта
балансу на 31.12.2020 після коригувань становить 927 682 тис. грн. До коригувань валюта
балансу на 31.12.2020 становила 927 688 тис. грн. Фінансовий результат за 2020 рік після
коригувань – 46 612 тис. грн. прибутку, до коригувань – 45 841 тис. грн. прибутку.
Загальна сума коригувань власного капіталу склала 768 тис. грн.
Сумарний вплив на окремі статті звітності приведено в таблиці:
Назва форми звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Звіт про фінансові результати
(Звіт про сукупний дохід)
Зміна валюти Балансу

1030
1130
1135
1140
1155
1410
1615
1620
1621
1650

Дані звіту за
2020 р., тис.
грн.
16
4 525
161
2 546
3 572
3 057
6 837
6 580
21 891

Сума
коригування,
тис. грн.
(1)
(3)
16
(5)
17
45
317
(1083)
(1143)
22

Відкоригований
вхідний залишок на
01.01.2021, тис. грн.
15
4 522
177
2 541
3 589
45
3 374
5 754
5 437
21 913

2350

45 841

772

46 613

-

24

24

Код
рядка
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5.2. Зміни в облікову політику, пов’язані із застосуванням нових стандартів
У 2021 році в облікову політику Компанії не вносилися зміни, обумовлені
застосуванням нових стандартів.
6. Події після дати балансу
З 01.01.2022 р. почала діяти нова Постанова Національного банку України щодо
подання звітності, а саме Постанова НБУ №123 від 25.11.2021 р.
З 01.01.2022 р. почала діяти нова Постанова Національного банку України щодо
затвердження нового Положення про ліцензування та реєстрацію надавачів фінансових
послуг, а саме Постанова НБУ №153 від 24.12.2021 р.
Наразі НБУ готуються нові редакції ключових для страхового ринку законодавчих
документів. Триває процес обговорення між НБУ та учасниками страхового ринку нової
редакції нормативно-правових актів, дія яких безпосередньо направлена на розрахунок та
формування страхових резервів, виконання регуляторних нормативів, на подання звітності
тощо.
Управлінський персонал інформує, що за період з 31.12.2021 і до дати
затвердження фінансової звітності:
 Компанія не здійснювала випуск боргових або пайових інструментів після
звітного періоду;
 Компанія не модифікувала договори і не відмовлялось від виконання
зобов'язань, узгоджених з кредиторами, для вирішення проблем, пов'язаних з Covid-19;
 рішення про організаційну реструктуризацію і рішення про вибуття бізнесодиниць не приймалось;
21 лютого 2022 року президент Росії оголосив про визнання незалежності двох
регіонів України - самопроголошених Донецької народної республіки та Луганської
народної республіки, і наказав ввести війська у дві контрольовані повстанцями східні
області. Декілька країн у відповідь оголосили про введення санкції проти Росії. 23 лютого
2022 року Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення про
запровадження надзвичайного стану. 24 лютого 2022 року президент Росії оголосив про
«спеціальну військову операцію» в Україні, що фактично означало початок навмисної,
неспровокованої війни Російської федерації проти України. Російські війська негайно
розпочали масштабний військовий наступ на Україну з повідомленнями про ракетні удари
та вибухи у великих містах України. Президент України Володимир Зеленський підписав
указ № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверділа Верховна Рада.
Наразі українська армія продовжує опір російським військам. Водночас Західний світ
разом із традиційно нейтральними країнами (Японія, Швейцарія, тощо) запроваджує
санкції проти Росії через її вторгнення в Україну, що націлені на російську економіку,
фінансові установи та окремих осіб. Крім того, велика кількість міжнародних компаній
призупиняє свою діяльність в Росії.
Станом на дату затвердження цієї фінансової звітності балансова вартість основних
засобів, які знаходяться на територіях, що тимчасово непідконтрольні ЗСУ та в зоні
ведення активних бойових дій становить 58 342 тис. грн. В березні 2022 року
надходження від страхувальників за страховими платежами зменшилися на 37% в
порівнянні з березнем 2021 року.
Остаточне вирішення та наслідки цих подій важко передбачити, але вони можуть
мати подальший серйозний вплив на українську економіку та показники діяльності
Компанії. Керівництво продовжує докладати зусиль для виявлення та пом’якшення
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впливу на Компанію, однак існують фактори, поза сферою його відому чи контролю,
зокрема про тривалість та серйозність військових дій, а також подальші дії уряду та
дипломатії.
7. Умовні активи та умовні зобов’язання
Станом на 31.12.2021 на позабалансовому рахунку відображено зобов’язання зі
сплати страхового відшкодування в сумі 10 985 тис. грн., що виникло в результаті
списання кредиторської заборгованості за страховими відшкодуваннями, які у 20122016 рр. були перераховані у банківські установи для виплати через каси таких
банківських установ, але не були затребувані отримувачами таких коштів. Після
закінчення терміну зберігання переказів у банківських установах, відповідно до укладених
договорів на обслуговування, кошти були перераховані на рахунок Компанії.
Ймовірність повторних звернень за такими виплатами достовірно оцінити не
можливо. Оцінити період (віддалений, не віддалений) ймовірної повторної оплати не
можливо. Оцінити суму, яка може бути сплачена за повторними зверненнями
страхувальників/отримувачів, наразі не можливо.
За оцінкою управлінського персоналу ймовірність відтоку грошових коштів
Компанії за такими виплатами низька. Якщо у майбутньому настануть умови для виплати
страхового відшкодування (повторне звернення отримувачів коштів тощо), страхове
відшкодування буде сплачено відповідно до законодавства.
8. Економічне середовище, в якому Компанія здійснює діяльність
Протягом 2021 року на світову економіку в цілому та економіку України
зокрема впливала пандемія, оголошена Всесвітньою організацією охорони здоров’я у
зв’язку з поширенням коронавірусної інфекції COVID-19.
Наприкінці року інфляція знижувалася завдяки рекордним урожаям і корекції
окремих світових цін на продовольство, ефектам від зміцнення гривні в попередні місяці,
вичерпанню низької бази порівняння та посиленню монетарної політики. Стримували
інфляцію також адміністративні рішення щодо фіксації тарифів на деякі
житловокомунальні послуги. У результаті зростання споживчих цін сповільнилося з
пікових 11% у вересні до 10% у грудні. Швидшому сповільненню інфляції завадили
перенесення на вартість товарів і послуг подальшого зростання світових цін на
енергоносії та тиск з боку інших виробничих витрат бізнесу, у тому числі й на оплату
праці. Також зберігався вплив стійкого споживчого попиту. У 2021 році зростання
реального ВВП, за оцінками НБУ, становило близько 3%. Відновленню економіки
сприяли стійкий споживчий попит, нарощування інвестицій підприємствами після кризи,
а також рекордний урожай сільськогосподарських культур. Водночас економічне
пожвавлення було повільнішим, ніж очікувалося. Серед причин – стрімке подорожчання
енергоносіїв та їх дефіцит, вплив низьких урожаїв 2020 року, повільніше відновлення
сектору послуг, обмежені потужності окремих виробничих секторів, суттєвіші втрати від
пандемії, а також стрімкіша фіскальна консолідація. Прогноз зростання реального ВВП на
2022 рік переглянуто з 3.8% до 3.4%. Економіку підтримають споживчий попит і все ще
доволі сприятливі умови торгівлі. Натомість вагомим стримуючим чинником
залишатиметься напружена геополітична ситуація, що негативно впливатиме на
інвестиційні рішення. Крім того, попри поступове згасання пандемії, наслідки
коронакризи залишатимуться доволі відчутними. Порівняно високі ціни на енергоносії та
дефіцит окремих видів сировини, передусім у першому півріччі, також обмежуватимуть
потенціал зростання. У січні 2022 року НБУ підвищив облікову ставку до 10.0%.
Реалізація значної кількості проінфляційних ризиків вимагала посилення монетарної
політики НБУ для поліпшення інфляційних очікувань і забезпечення стійкого зниження
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інфляції. Ставки за клієнтськими операціями банків у грудні змінювалися
різноспрямовано. Вартість кредитів нефінансовим корпораціям та строкових депозитів
домогосподарств зросла, поступово реагуючи на попередні підвищення облікової ставки.
Натомість середньозважені ставки за кредитами домогосподарствам знизилися, зокрема
через акційні пропозиції окремих великих банків, а також активне використання
населенням пільгового періоду кредитування під час розпродажів та свят. Погіршення
інформаційного середовища через геополітичну напруженість негативно позначилося на
очікуваннях учасників фінансового ринку, що призвело до зниження попиту та зростання
дохідності українських активів на внутрішньому та зовнішньому ринках. У результаті в
січні залучення урядом коштів під час первинного розміщення ОВДП були незначними.
Зазначені чинники разом із значними бюджетними витратами наприкінці року
сформували девальваційний тиск на гривню. Водночас у кінці січня на тлі поліпшення
інформаційного середовища з’явилися перші ознаки стабілізації ситуації на ринках. Це
відобразилося у зниженні премії за ризик та в укріпленні обмінного курсу гривні. Для
згладжування надмірних курсових коливань упродовж січня НБУ переважно проводив
інтервенції з продажу іноземної валюти.
Протягом IV кварталу 2021 року на валютному ринку епізоди ревальвації та
девальвації змінювали один одного, що відобразилося у зростанні волатильності
обмінного курсу гривні до долара. Сальдо інтервенцій НБУ у IV кварталі 2021 року
залишилося додатним (0.9 млрд дол.) передусім завдяки сприятливій ситуації в жовтні та
першій половині листопада 2021 року. Інформаційне нагнітання навколо потенційної
воєнної агресії значно зменшило ризик-апетит на українські активи та сформувало
девальваційний тиск на гривню. Основними продавцями іноземної валюти у IV кварталі
2021 року були підприємства АПК, гірничо-металургійного комплексу та великі державні
компанії. Пропозицію іноземної валюти також генерували надходження від експорту ІТпослуг і зростання обсягів переказів від трудових мігрантів. Водночас значно підвищилася
обсяги купівлі іноземної валюти з метою репатріації дивідендів. За підсумками ІV
кварталу 2021 року офіційний обмінний курс гривні до долара девальвував на 2.6%.
Основним припущенням макропрогнозу залишається продовження співпраці з МВФ,
необхідність якої особливо актуалізується за посилення геополітичних ризиків. Вагомим
ризиком залишається й подальше розгортання світового інфляційного сплеску, у тому
числі через збереження високих цін на енергоносії та продовольство.
Національний банк України погіршив прогноз інфляції на 2022 рік з 5% до 7.7%,
зважаючи на реалізацію низки проінфляційних чинників. Зокрема, світові ціни на
енергоносії залишатимуться вищими довший час, ніж очікувалося раніше. Це тиснутиме
на виробничі витрати бізнесу та тарифи ЖКП. Зберігатиметься й значний ціновий тиск з
боку країн – торговельних партнерів України, у яких інфляція лише наближається до
пікових значень. Надалі реалізовуватимуться вторинні ефекти від зростання виробничих
витрат бізнесу на сировину й оплату праці.
Необхідно зазначити, що проведення вакцинації у світі зменшує ризик повторення
локдаунів. Утім, з огляду на поступовість цього процесу, а також появу нових штамів
вірусу, зберігається ймовірність локальних форм карантину, які матимуть негативні
наслідки для економічної активності. Водночас надм’які монетарні умови у світі та
оптимізм щодо вакцинації вже суттєво пожвавили інтерес іноземних інвесторів до ринків,
що розвиваються, у тому числі й України. Значний приплив капіталу може послаблювати
інфляційний тиск через канал валютного курсу. Актуальними залишаються також інші
ризики:
 ескалація військового конфлікту на сході країни чи її кордонах;
 посилення інфляційного тиску з боку країн – торговельних партнерів;
 збільшення волатильності світових цін на продукти харчування з огляду на
глобальні зміни клімату і посилення протекціонізму в світі.
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Фінансовий ринок України у 2021 році характеризується, крім іншого, посиленням
позиції гривні по відношенню до основних світових валют:
Валюта
1 долар США
1 євро

Курс НБУ
на 31.12.2021
27,2782
30,9226

Курс НБУ
на 31.12.2020
28,2746
34,2817

Станом на 31.12.2021 у складі активів Компанії відсутні активи безбалансових
дирекцій та безбалансових відділень, розташованих на території Автономної Республіки
Крим, м. Севастополя, та на непідконтрольних територій Луганської та Донецької
областей.
Майбутній напрямок економічного розвитку України в цілому та Компанії зокрема
великою мірою залежить від податкової та монетарної політики уряду разом зі змінами у
правовому, регуляторному та політичному середовищі.
Менеджмент Компанії притримується послідовної політики розвитку Компанії. У
2021 році пріоритетні напрямки розвитку Компанії не були кардинально змінені. Серед
них:
 утримання та збільшення частки ринку;
 диверсифікація наявного страхового портфеля;
 побудова збалансованої структури активів;
 контроль дотримання термінів врегулювання страхових випадків;
 підвищення якості активів;
 оптимізація витрат;
 розробка мотиваційних програм;
 просування електронної комерції, збільшення частки продажів страхових
продуктів через офіційний сайт.
9. Плани щодо безперервної діяльності
Компанія складає фінансову звітність на основі принципу безперервності.
Управлінський персонал не має намірів ліквідувати Компанію чи припинити
діяльність.
Керівництво Компанії вважає, що підготовка цієї окремої річної фінансової
звітності на основі припущення, що Компанія здатна продовжувати свою діяльність на
безперервній основі, є обґрунтованою.
При проведенні оцінки здатності Компанії продовжувати діяльність безперервно
управлінський персонал врахував всю доступну інформацію за звітний період та після
закінчення звітного періоду до дати випуску фінансової звітності. На підставі здійсненого
аналізу наявної інформації та подій, управлінський персонал вважає, що Компанія може
продовжувати свою діяльність на безперервній у зв’язку з наступним:
 Компанією не було втрачено основного ринку та ключових клієнтів;
 доходи Компанії та грошові надходження від операційної діяльності в 2021 році
не зазнали зниження;
 протягом 2021 року і до дати затвердження фінансової звітності не відбулось
значного скорочення персоналу;
 вартість активів, що використовуються для генерування грошових потоків
суттєво не зменшилась;
 Компанія має достатньо грошових коштів для виконання поточних зобов’язань;
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Управлінський персонал не очікує, що у 2022 і в подальшому вказана ситуації
вплине на здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі.
Станом на 31.12.2021 управлінському персоналу не відомо про суттєві невизначеності,
пов’язані з подіями чи умовами.
Ця фінансова звітність не містить будь-яких коригувань, які стосуються
можливості відшкодування та класифікації відображених сум активів та зобов’язань,
які могли б знадобитися, якби Компанія була не здатна продовжувати свою діяльність
на безперервній основі.
З 24.02.2022 р. почалася збройна агресія Російської федерації проти України.
Початок бойових дій може мати вплив на показники та фінансові результати діяльності
НАСК ОРАНТА у 2022 р.
Управлінський персонал НАСК ОРАНТА контролює ситуацію в компанії,
вживає відповідні заходи щодо мінімізації негативних наслідків збройної агресії на
фінансовий стан компанії і після завершення бойових дій направить всі зусилля на
відновлення. Управлінський персонал НАСК ОРАНТА вважає, що загрози
безперервності діяльності НАСК ОРАНТА не має.
10. Управління ризиками
В Компанії затверджено стратегію управління ризиками, яка включає ряд
елементів, інструментів та процедур, а саме:
Головні завдання системи управління ризиками
Головною метою системи управління ризиками (надалі - СУР) є виконання вимог
платоспроможності Компанії та достатнього рівня капіталу на рівні вимог законодавства
України.
Головними завданнями СУР є:
 виявлення ризиків;
 вимірювання ризиків;
 якісне та кількісне оцінювання ризиків;
 визначення заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків;
 моніторинг ризиків;
 контроль за прийнятним для Компанії рівнем ризику;
 проведення моделювання та прогнозування процесів та майбутніх результатів
діяльності Компанії на основі аналізу інформації та оцінки ризиків;
 визначення ефективності СУР та її удосконалення.
Ідентифікація ризиків
Компанія ідентифікує такі види ризиків:
андерайтинговий ризик, що включає:
- ризик недостатності страхових премій і резервів - ризик, викликаний коливаннями
частоти, середніх розмірів та розподілу збитків при настанні страхових випадків;
катастрофічний ризик - ризик, викликаний неточністю прогнозів настання
надзвичайних подій та оцінок їх наслідків;
- ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змінами витрат, понесених у зв'язку з
обслуговуванням договорів із зазначеного виду страхування, коливаннями частоти і
ступеня тяжкості страхових випадків, неточністю оцінок та прогнозів щодо спалаху
епідемій;
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ринковий ризик, що включає:
- ризик інвестицій в акції - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів, зобов'язань та
фінансових інструментів страховика до коливання ринкової вартості акцій;
- ризик процентної ставки - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань
страховика до коливання вартості позикових коштів;
- валютний ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань
страховика до коливання курсів обміну валют;
- майновий ризик - ризик, пов'язаний із чутливістю вартості активів та зобов'язань
страховика до коливання ринкових цін на нерухомість;
- ризик ринкової концентрації - ризик, пов'язаний із недостатньою диверсифікованістю
портфеля активів або у зв'язку зі значним впливом одного або кількох емітентів цінних
паперів на стан активів;
ризик дефолту контрагента - що включає ризик неспроможності
страхувальника, перестраховика, іншого боржника виконати взяті на себе зобов’язання за
укладеними договорами страхування та/або перестрахування
операційний ризик - ризик фінансових втрат страховика, що виникає через
недоліки управління, процесів оброблення інформації, контрольованості, безперервності
роботи, надійності технологій, а також помилки та несанкціоновані дії персоналу.
Основні принципи організації СУР
Головним принципом організації системи управління ризиками є побудова
процесної моделі управління, яка передбачає метод розрахунку капіталу під сукупний
ризик (ризик-профіль) Компанії, що базується на відомостях про фактично отримані
виплати, прогнозу виплат у майбутньому з урахуванням всіх відомих факторів що
впливають на їх розмір з використанням різних сценаріїв розвитку.
Модель організації корпоративного управління ризиками Компанії передбачає:
 організацію роботи підрозділів з управління ризиками;
 створення системи ключових індикаторів ризику (key risk indicator- KRI) –
система показників, що суттєво впливають на рівень конкретного ризику;
 розподіл ролей і відповідальності на всіх організаційних рівнях управління;
 створення системи аналізу ризиків, відповідних звітів та «раннього оповіщення»
(бэк-тестінг, стрес-тестінг) с визначеною періодичністю.
 створення системи управління ризиками всередині бізнес-процесів.
 оптимізацію співвідношення ризиків (в залежності від видів та їх походження) до
прогнозованого доходу.
Основними принципами розроблення та реалізації системи управління ризиками є:
 застосування ризик-орієнтованого підходу на постійній основі;
 своєчасність та адекватність заходів з управління ризиками та їх мінімізація;
 пропорційність ризик-орієнтованого підходу характеру та масштабу діяльності
Компанії;
 застосування ризик-орієнтованого підходу під час здійснення всіх процедур з
корпоративного управління ;
 виконання Компанією усіх вимог, визначених законодавством України у сфері
корпоративного управління;
 урахування всіх видів та напрямів діяльності Компанії;
 встановлення диференційованих заборон та обмежень щодо певних видів і
напрямів діяльності та/або клієнтів;
 документування вжитих заходів в рамках застосуванням ризик-орієнтованого
підходу.
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Інструменти
Для виконання процедур управління ризиками використовуються наступні
інструменти:
 встановлення лімітів та квот;
 диверсифікація;
 контроль балансу активів і пасивів;
 структурування активів і пасивів;
 управління розривами різних видів;
 регламентування та контроль виконання андеррайтингових процедур за
відповідними страховими продуктами.
 резервування;
 перевірка адекватності страхових зобов’язань (liability adequacy test – LAT) щодо
резервів незаробленої премії та резервів збитків, включаючи оцінку впливу певних
ключових ризиків;
 перевірка достатності резервів збитків, сформованих на попередню звітну дату
(run-off test), що передбачає порівняння резерву збитків на цю дату із сумою здійснених
після цієї дати страхових виплат за страховими випадками, що сталися до попередньої
звітної дати, та сформованих резервів збитків за такими страховими випадками на звітну
дату.
Процедури
З метою недопущення невиконання Компанією вимог до платоспроможності та
достатності капіталу та/або невиконання зобов’язань за укладеними договорами
страхування/перестрахування проводиться стрес-тестування, як комплекс заходів з
вимірювання потенційного впливу на фінансовий стан Компанії виняткових, але
ймовірних подій (стресів), що можуть негативно вплинути на діяльність Компанії, завдати
їй збитки та/або привести до дефіциту активів, за рахунок яких Компанія забезпечує
дотримання вимог до платоспроможності та достатності капіталу і виконує зобов’язання
за укладеними договорами страхування/перестрахування.
Стрес-тестування проводиться щодо прийнятних активів, вимоги до яких
встановлені Положенням про обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та
платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій
страховика, затвердженим розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 07 червня 2018 року № 850,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 липня 2018 р. за N782/32234, із змінами
і доповненнями, внесеними розпорядженнями Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 3 січня 2019 року N 1, від 8
серпня 2019 року N 1511.
За результатами стрес-тестування розробляється план заходів щодо мінімізації
впливу ключових ризиків на фінансовий стан Компанії.
За результатами проведеного стрес-тестування станом на 31 грудня 2021 року
розрахована зміна величини нетто-активів відповідно до звітних даних страховика та
величини нетто-активів, оцінених згідно з припущеннями, що описують стресові події,
дозволяють виконувати умови забезпечення платоспроможності страховика відповідно до
статті 30 Закону України «Про страхування».
Найбільш вагомою стресовою подією є збільшення загальної суми виплат за
обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності власників наземних
транспортних засобів страхування на 30 %, але є, також, і маловірогідною.
Для мінімізації найбільш вагомого ризику в Компанії постійно проводиться
моніторинг збитковості за обов'язковим страхуванням цивільно-правової відповідальності
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власників наземних транспортних засобів і, в разі виникнення загроз щодо недостатності
страхових премій, запроваджуються заходи щодо підвищення відповідних коефіцієнтів
або Компанія надає пропозиції в МТСБУ щодо перегляду тарифної політики.
Заходи з управління ризиками
Заходи з управління ризиками Компанії включають:
 чіткий розподіл обов’язків та відповідальності між працівниками Компанії;
 попередній аналіз нових продуктів/послуг Компанії з метою виявлення
притаманних їм потенційних ризиків;
 застосування лімітів, інших інструментів, які обмежують використання окремої
послуги/продукту;
 впровадження диверсифікованого підходу з отримання дозволу на встановлення
(продовження) ділових відносин (проведення разової операції на значну суму без
встановлення ділових відносин) з клієнтом, застосовуючи ризик-орієнтований підхід (за
принципом: вищий ризик – вищий за посадою уповноважений працівник Компанії надає
свій дозвіл, включаючи керівників Компанії);
 отримання додаткового дозволу уповноваженого працівника Компанії/керівника
Компанії на проведення окремих операцій із високим рівнем ризику в рамках
встановлених ділових відносин;
 забезпечення моніторингу ділових відносин з клієнтом, що уможливлять
оперативне виявлення відповідних притаманних критеріїв ризику;
 здійснення заходів щодо надання додаткової інформації (за потребою) для
розуміння змісту діяльності клієнта, його історії страхування;
 підвищення ступеня і характеру моніторингу ділових відносин з клієнтами
високого рівня ризику;
 регулярне та об’єктивне інформування керівництва установи про виявлені ризики
та заходи з управління такими ризиками;
 забезпечення розуміння працівниками установи своїх обов’язків у сфері
управління ризиками, у тому числі шляхом проведення навчальних заходів;
 перевірка бездоганної ділової репутації співробітників залучених до СУР;
 аналіз надійності агентів, з метою виявлення та оцінки ризиків, пов’язаних із
майбутнім співробітництвом, а саме можливістю Компанії виконувати законодавство
України, використовуючи таких агентів.
Аналіз СУР
Компанія регулярно, але не рідше одного разу на рік, під час актуалізації свого
ризик-профілю переглядає наявні в Компанії заходи з управління ризиками щодо їх
достатності й ефективності, і якщо за результатами аналізу наявних заходів недостатньо,
то розробляє додаткові заходи для ефективного управління ризиками.
11. Перехід на нові та переглянуті стандарти.
Перехід на нові та переглянуті стандарти.
Нові та переглянуті стандарти
Нижче наведені нові стандарти та зміни до стандартів, які були випущені, але не
набули чинності на дату фінансової звітності. Компанія має намір застосовувати нові
та переглянуті стандарти тоді, коли вони набудуть чинності.
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Нові стандарти, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2022 року
і пізніше.
МСФЗ 17 «Страхові контракти» застосовується до першої річної фінансової
звітності за період, що починається з або після 1 січня 2023 року та замінює МСФЗ 4
«Страхові контракти».
МСФЗ 17 буде застосовуватись до всіх видів договорів страхування (тобто
страхування життя та страхування, відмінне від страхування життя, пряме страхування
і перестрахування), незалежно від виду організації, яка випускає їх, а також до певних
гарантій і фінансових інструментів з умовами дискреційної участі. Основна мета
МСФЗ 17 полягає в наданні моделі обліку договорів страхування, яка є більш
ефективною і послідовною для страховиків. У відповідності до МСФЗ 17 компаніям
необхідно буде застосовувати модель поточної оцінки, яка передбачає здійснення
переоцінки в кожному звітному періоді. Контракти будуть оцінюватися із
застосуванням таких елементів, як:
 дисконтовані грошові потоки, зважені з врахуванням ймовірності;
 коригування на очевидний ризик;
 сервісна маржа за контрактом, яка уявляє собою незароблений прибуток за
контрактом, який визнається рівномірно.
Стандарт дозволяє обирати між визнанням змін в ставках дисконтування у звіті
про прибутки та збитки або безпосередньо у складі іншого сукупного доходу. Вибір
буде відображати те, як страхові компанії будуть обліковувати свої фінансові активи у
відповідності до МСФЗ 9. Дозволяється використання спрощеного методу розподілу
премії для зобов’язань за короткостроковими контрактами для страхових компаній, які
не займаються страхуванням життя. Передбачена модифікація загальної моделі оцінки
для деяких договорів страхування життя, в яких передбачено участь страхувальників в
розподілі доходу від базових активів. Облік виручки буде зіставним з положеннями
МСФЗ 15, окрім депозитних складових. Розрахунок буде здійснюватися на більш
низькому рівні деталізації порівняно з тим, що страхові компанії використовують на
даний час.
За оцінками управлінського персоналу МСФЗ 17 суттєво вплине не тільки на
активи і зобов’язання Компанії, але й на актуарні розрахунки, тарифи та
оподаткування. Однак, до того часу, поки не буде завершена детальна перевірка,
неможливо зробити обґрунтовану оцінку впливу МСФЗ 17 на майбутню фінансову
звітність Компанії.
Зміни до стандартів, що були випущені та набудуть чинності з 1 січня 2022
року і пізніше.
Поправки до пунктів 69-76 МСБО 1 «Подання фінансової звітності» були
випущені в січні 2020 року та пояснюють вимоги щодо класифікації зобов'язань як
короткострокових або довгострокових.





У поправках уточнюється наступне:
що розуміється під правом відстрочити врегулювання зобов'язань;
право відстрочити врегулювання зобов'язань повинно існувати на кінець звітного
періоду;
на класифікацію зобов'язань не впливає ймовірність того, що організація виконає
своє право відстрочити врегулювання зобов'язання;
умови зобов'язання не впливатимуть на його класифікацію, тільки якщо похідний
інструмент, вбудований в конвертоване зобов'язання, сам по собі є пайовим
інструментом.
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Поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2023
року або після цієї дати, і застосовуються ретроспективно. В даний час Компанія
аналізує можливий вплив цих поправок на класифікацію зобов'язань.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» (посилання на «Концептуальну
основу») були випущені в травні 2020 року. Мета даних поправок – замінити
посилання на «Концепцію підготовки та подання фінансової звітності», випущену в
1989 році, на посилання на «Концептуальну основу фінансової звітності», що
випущена в березні 2018 року, без внесення значних змін у вимоги стандарту. Також в
МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» було додане виключення з принципу визнання для
уникнення виникнення потенційних прибутків або збитків «2-го дня» для зобов'язань і
умовних зобов'язань, які б відносилися до сфери застосування МСБО (IAS) 37
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» або Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC)
21 «Обов'язкові платежі», якби вони виникали в рамках окремих операцій. У той же
час Рада з МСФЗ вирішила роз'яснити існуючі вимоги МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу»
щодо умовних активів, на які заміна посилань на «Концепцію підготовки та подання
фінансової звітності» не вплине. Поправки вступають в силу для річних періодів, що
починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати, і застосовуються перспективно.
Наразі ці зміни не стосуються діяльності Компанії, але можуть застосовуватися до
майбутніх операцій.
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 16 «Основні
засоби» - надходження до використання за призначенням, які забороняють віднімати
від первісної вартості об'єкта основних засобів будь-які надходження від продажу
виробів, вироблених в процесі доставки цього об'єкта до місця розташування та
приведення його у стан, необхідний для його експлуатації в спосіб, визначений
управлінським персоналом. Замість цього визнається надходження від продажу таких
виробів, а також собівартість виробництва цих виробів в прибутку чи збитку. Дані
поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
пізніше цієї дати, і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних
засобів, які стали доступними для використання на дату початку (або після неї) самого
раннього з представлених у фінансовій звітності періоду, в якому організація вперше
застосовує дані поправки. Очікується, що дані поправки не матимуть суттєвого впливу
на фінансову звітність Компанії.
У травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37
«Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», в яких роз'яснюється, які
витрати організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або
збитковим. Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах,
безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором
на надання товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього
договору, так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору.
Загальні і адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже,
виключаються, окрім випадків, коли вони явним чином підлягають відшкодуванню
контрагентом за договором. Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що
починаються 1 січня 2022 року або пізніше цієї дати. Компанія буде застосовувати дані
поправки до договорів, за якими вона ще не виконала всі свої обов'язки на дату
початку річного звітного періоду, в якому вона вперше застосовує дані поправки.
Поправка до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової
звітності» була випущена в рамках процесу щорічних удосконалень МСФЗ 2018-2020
років. Відповідно до даної поправки, дочірня організація, яка вирішує застосувати
пункт D16 (a) МСФЗ 1, має право оцінювати накопичені курсові різниці з
використанням сум, відображених у фінансовій звітності материнського підприємства
на дату переходу материнського підприємства на МСФЗ. Дана поправка також може
бути застосована асоційованими та спільними підприємствами, які вирішують
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застосовувати пункт D16 (a) МСФЗ 1. Поправка набирає чинності для річних звітних
періодів, що починаються 1 січня 2022 року або пізніше цієї дати. Допускається
застосування до цієї дати. Ця поправка не матиме впливу на фінансову звітність
Компанії.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» була випущена в рамках процесу
щорічних удосконалень МСФЗ 2018-2020 років. В поправці уточнюються суми
комісійної винагороди, які організація враховує при оцінці того, чи відрізняються
суттєво умови нового або модифікованого фінансового зобов'язання від умов
початкового фінансового зобов'язання. До таких сум відносяться тільки ті комісійні
винагороди, які були виплачені або отримані між певним кредитором і позичальником,
включаючи комісійну винагороду, виплачену або отриману кредитором або
позичальником від імені іншої сторони. Поправка повинна застосовуватися до
фінансових зобов'язань, які були модифіковані або замінені на дату початку (або після
неї) річного звітного періоду, в якому організація вперше застосовує дану поправку.
Поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022
року або пізніше цієї дати. Допускається застосування до цієї дати. Очікується, що ця
поправка не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність Компанії.
Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» була випущена в рамках
процесу щорічних удосконалень МСФЗ 2018-2020 років. Дана поправка виключає
вимоги пункту 22 МСБО 41 того, що організації не включають до розрахунку грошові
потоки, пов'язані з оподаткуванням, при оцінці справедливої вартості активів, що
належать до сфери застосування МСБО 41. Поправка повинна застосовуватися
перспективно щодо оцінки справедливої вартості на дату початку (або після неї)
першого річного звітного періоду, що розпочався 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати. Ця поправка не стосується діяльності
Компанії.
У лютому 2021 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 8 «Облікові
політики, зміни в облікових оцінках та помилки», якими вводиться визначення
«бухгалтерських оцінок». У поправках пояснюється відмінність між змінами в
бухгалтерських оцінках та змінами в обліковій політиці і виправленням помилок.
Поправки роз’яснюють, що:
 зміни в облікових оцінках, що є наслідком нової інформації або нових розробок, не є
виправленням помилок;
 результати зміни вхідних даних або методики оцінки є змінами в облікових оцінках,
якщо вони не випливають із виправлення помилок минулих періодів;
 зміни в облікових оцінках можуть впливати лише на прибутки/збитки поточного
періоду або поточного та майбутнього періодів.
Поправки набувають чинності щодо річних звітних періодів, що починаються 1
січня 2023 року або після цієї дати, і застосовуються до змін в обліковій політиці та
змін до бухгалтерських оцінок, що відбуваються на дату початку зазначеного періоду
або після неї. Дозволяється дострокове застосування за умови розкриття цього факту.
Очікується, що ця поправка не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність
Компанії.
Поправки до МСБО 12 «Податки на прибуток», які були випущені в травні 2021,
які звужують сферу застосування виключень з правил первісного визнання, відповідно
до МСБО 12, таким чином, що виключення більше не застосовуються до операцій, які
призводять до виникнення рівних тимчасових різниць, що підлягають
оподатковуванню та вирахуванню. Виключення застосовується лише в тому випадку,
коли визнання активу з права користування та орендного зобов'язання (або
зобов'язання та компонента активу з виведення з експлуатації) призводять до
виникнення тимчасових різниць, що підлягають оподатковуванню та вирахуванню, які
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не є рівними. Поправки також уточнюють, що вирахування в податкових цілях
платежів в погашення зобов’язань є питанням судження (відповідно до податкового
законодавства) про те, чи відповідають такі вирахування цілям оподаткування для
зобов’язання, визнаного в фінансовій звітності) або пов’язаного активу. Поправки
набирають чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2023 року
або пізніше цієї дати. Допускається застосування до цієї дати за умови розкриття
інформації про цей факт. Компанія повинна застосовувати поправки до операцій, що
відбуваються на початку або після початку самого раннього з представлених
порівняльних періодів. Крім того, на початок раннього з представлених порівняльних
періодів Компанія повинна визнати відстрочений податковий актив (за умови
наявності достатнього оподатковуваного прибутку) та відстрочене податкове
зобов'язання щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню, пов'язаних
з:
- активами з права користування та орендними зобов’язаннями;
- зобов'язаннями та відповідними сумами у складі активів з виведення з експлуатації.
Очікується, що ця поправка не матиме суттєвого впливу на фінансову звітність
Компанії.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та Практичні
рекомендації № 2 щодо застосування МСФЗ «Формування суджень про суттєвість»,
випущені в лютому 2021 року, містять керівництво та приклади, які допомагають
організаціям застосовувати судження про суттєвість при розкритті інформації про
облікову політику. Поправки мають допомогти організаціям розкривати більш корисну
інформацію про облікову політику за рахунок заміни вимоги про розкриття «значних
положень» облікової політики на вимогу про розкриття «суттєвої інформації» про
облікову політику, а також за рахунок додавання керівництва щодо того, як організації
повинні застосовувати поняття суттєвості при ухваленні рішень про розкриття
інформації про облікову політику. Оцінюючи суттєвість інформації про облікову
політику організації повинні враховувати як розмір операцій, подій чи умов, так і їх
характер. Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» застосовуються до
річних періодів, що починаються 1 січня 2023 або після цієї дати, з можливістю
дострокового застосування. Ці поправки матимуть вплив на розкриття Компанією
інформації в фінансовій звітності.
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