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Загальна інформація про діяльність компанії
Приватне акціонерне товариство страхова компанія “Галицька” розташована за адресою:
Україна, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,22.
Організаційно - правова форма компанії – приватне акціонерне товариство.
Дата звітності – 31 грудня 2014 року за період, що почався 01 січня і закінчився 31 грудня
2014 року.
Валюта звітності - гривня, з одиницею виміру в тисячах гривень.
ПрАТ СК “Галицька” не має іноземних інвестицій.
Загальними зборами акціонерів від 20.10.2010 р (протокол №20) прийнято рішення про
зміну типу товариства у зв’язку з приведенням установчих документів у відповідність до Закону
України «Про акціонерні товариства» із Закритого акціонерного товариства страхова компанія
„Галицька" на Приватне акціонерне товариство страхова компанія „Галицька". Акції, випущені у
документарній формі, переведено в бездокументарну форму. Відповідно до цього, нова редакція
статуту зареєстрована Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради 27.10.2010р.
№11191050022000403.
Приватне акціонерне товариство страхова компанія “Галицька” повинне застосовувати
МСФЗ, які є чинними для періодів, що закінчуються 31 грудня 2014 року, при:
а) складанні і поданні свого звіту про фінансовий стан за МСФЗ ;
б) складанні і поданні свого звіту про фінансовий стан на 31 грудня 2014 року (включаючи
порівняльні суми за 2013 рік), звіту про фінансові результати, звіту про зміни у власному капіталі
і звіту про рух грошових коштів за рік до 31 грудня 2014 року (включаючи порівняльні суми за
2013 рік) та розкриття інформації (включаючи порівняльну інформацію за 2013 рік). Тому датою
переходу на МСФЗ є початок робочого дня (роботи) 1 січня 2012 року.
У 2013 році відбулася перереєстрація прав власності в реєстрі акціонерів ПрАТ страхова
компанія “Галицька” . Змінився відсоток акцій у акціонерів , яким належить 10 та більше
відсотків акцій, а саме :
На рахунку юридичної особи ПАТ „Івано-Франківськцемент” зменшиласть кільність акцій
на 165827 шт . і становить 0 штук, або 0,00%;
На рахунку фізичної особи збільшилась кількість акцій на 33166 штук і становить
19.5118%;
На рахунку фізичної особи збільшилась кількість акцій на 99519 шт і становить 58.5406%.
У 2014 році змін у статутному катіпалі не відбулося.
У складі ПрАТ СК “Галицька” функціонувало 12 філій. Згідно рішення загальних зборів
акціонерів від 27 квітня 2012 року, протокол № 22, ліквідовано всі відокремлені підрозділи
приватного акціонерного товариства страхової компанії «Галицька» за рішенням Компанії
виходячи з економічної недоцільності їх існування. Державну реєстрацію закриття відокремлених
структурних підрозділів юридичної особи проведено виконкомом Івано-Франківської міської
ради 08 травня 2012 року, номер запису 11191040029000403.
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Станом на 31.12.2014 року структура компанії має наступний вигляд:
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Загальні збори
акціонерів
Наглядова рада

Правління
Відділ організації
страхування,
маркетингу і
методології
Адміністративно
господарський відділ
Відділ продажу,
андеррайтингу та
роботи зі страховими
посередниками
Відділ управління
регіональної мережі і
обов’язкових видів
страхування.

www.halytska.if.ua

Віце-президент
компанії

Президент
компанії

Бухгалтерія
Секретарреферент

Управління
розвитку
регіональної мережі

Віце-президент
компанії

Відділ розвитку
страхування, економічного
аналізу, актуарних
розрахунків та внутрішнього
аудиту

Юрисконсульт

СТРАХОВІ АГЕНТСТВА КОМПАНІЇ
1) Ужгородське агенство с. Сюрте, вул. Ракоцi, 2
2) Мостиське агенство
м. Мостиська, вул. Грушевського, 46/4
3) Яворiвське агенство
смт. Краковець, вул. С. Стрільців, 1
4) Жовкiвське агенство
м. Рава-Руська, вул. Лесi Українки, 2
5) Любомльське агенство м. Любомль, вул. Б. Хмельницького, 6
6) Шацьке агенство
смт. Шацьк, вул. Шковороди, 29
7) Ратнiвське агенство
м. Ратно, вул. Центральна, 24
8) Вол-Волинське агенство м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 181
9) Галицьке агенство
м. Галич, вул. Осьмомисла, 15
10) Долинське агенство
м. Долина, вул. Грушевського, 7
11) Яремчанське агенство м. Яремче, вул. Свободи, 265
12)Львівська агенція
м.Львів вул.Джерельна 44/35
13) Харківська агенція
м.Харків, вул.М.Бажана 21/23
14) Чернігівська агенція м.Чернігв вул..Стахановців 20/160
15) Хустська агенція
м.Хуст, вул.. Чайковського,30
16) Вінницька агенція
м.Вінниця вул.Немирівське шосе 30/2
17) Одеська агенція
м.Одеса вул.Комітетська 24а
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Комерційний
директор
Відділ
страхового
захисту
Інформаційнотехнічне
забезпечення
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Стратегічна мета товариства – залишатися класичною компанією, якій клієнти
надають перевагу.
Стратегія направлена на подальший розвиток компанії у відповідності до стандартів які
діють на страховому ринку.
Стратегія інформаційних технологій направлена на використання надійних технологій
для забезпечення зростання бізнесу по всіх напрямках.
Місія компанії – постійна підтримка та вдосконалення економічного стану наших
клієнтів, надаючи їм якісні страхові продукти і послуги, пропонуючи високу якість
обслуговування з використанням новітніх технологій, сучасні знання та міжнародний досвід
персоналу і керівництва компанії своїм клієнтам через мережу агентських відділень , а також
встановлення довгострокових взаємовідносин з ними, які базуються на повній довірі.
Дотримання ліквідної позиції компанії для забезпечення своєчасного виконання
зобов’язань перед клієнтами . Використання індивідуального підходу при обслуговуванні
клієнтів – юридичних осіб та системного підходу при обслуговуванні клієнтів- фізичних осіб.
Діяльність ПрАТ СК “Галицька” здійснюється відповідно засновницьким документам та
згідно вимог чинного законодавства на підставі ліцензій, виданих Державною комісією з
регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення страхової діяльності.
1) Обов’язкове страхування:
 Ліцензія АВ№569310 від 20.01.2011 р.
Страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів.
 Ліцензія АГ №569216 від 28.12.2010 р.
Особисте страхування від нещасних випадків на транспорті.
 Ліцензія АГ №569218 від 28.12.2010р.
Особисте страхування працівників відомчої (крім тих, які працюють в установах і
організаціях, що фінансуються з Державного бюджету України) та сільської пожежної
охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд).
Ліцензія АЕ №198788 від 18.06.2013 р.
Особисте страхування медичних і фармацевтичних працівників ( крім тих, які
працюють в установах і організаціях, що фінансуються з Держ. Бюджету України) на
випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини при виконанні ними службових
обов”язків.
Ліцензія АЕ №198789 від 18.06.2013 р.
Страхування відповідальності суб”єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок
настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів.
Ліцензія АЕ №198790 від 18.06.2013 р.
Страхування предметів іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування.
2) Добровільне страхування:
 Ліцензія АГ №569213 від 28.12.2010р.
Страхування медичних витрат
 Ліцензія АГ №569211 від 28.12.2010 р.
Страхування кредитів ( у тому числі відповідальності позичальника за непогашення
кредиту)
www.halytska.if.ua
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 Ліцензія АГ №569208 від 28.12.2010р.
Страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи
відповідальність перевізника)
 Ліцензія АГ №569217 від 28.12.2010 р.
Страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності
власників наземного, повітряного, водного транспорту ( включаючи відповідальність
перевізника)
 Ліцензія АГ№569212 від 28.12.2010 р.
Страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (
морського внутрішнього та інших видів трансплоту), вантажів та багажу (вантажобагажу)
 Ліцензія АГ №569209 від 28.12.2010 р.
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ
 Ліцензія АГ №569207 від 28.12.2010р.
Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)
 Ліцензія АГ№569214 від 28.12.2010 р.
Страхування наземного транспорту (крім залізничного)
 Ліцензія АГ №569210 від 28.12.2010 р.
Страхування здоров’я на випадок хвороби
 Ліцензія АГ №569215 від 28.12.2010 р.
Страхування від нещасних випадків
 Ліцензія АГ №569219 від 28.12.2010 р.
Страхування фінансових ризиків
В звітному періоді страхова діяльність здійснювалася у відповідності до одержаних
ліцензії, випадків безліцензійної діяльності не відбувалося.
Протягом звітного року товариство функціонувало як універсальна страхова компанія і
проводила діяльність згідно з чинним законодавством в інтересах своїх акціонерів.
Ресурси та власні кошти вкладались в депозитні операції з банками, рейтинги яких
відповідають чинному законодавсту, забезпечуючи при цьому створення необхідних
страхових резервів 20004,2 тис. грн.
Високий рівень обслуговування клієнтів та розробка і впровадження нових продуктів,
які відповідають зростаючим потребам споживачів, забезпечували зароблені страхові премії,
достатні для покриття адміністративних витрат та витрат на збут в сумі 30394,8 тис. грн.
Загальний дохід компанії за 2014 рік відповідно до звіту про фінансові результати склав
37377.7 тис. грн., а витрати компанії – 35751,0 тис. грн.

Структура доходів і витрат Компанії за 2014 рік.
Статті
Доходи в т.ч.:
Зароблені страхові
премії
Доходи від надання
агентських послуг

Сума
37377,7
30394,8

%
100%
81,3

1650,5

4,4

www.halytska.if.ua
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Інші
операційні
доходи
Інші
фінансові
доходи
Витрати в т.ч.:
Виплати страхового
відшкодування
Адміністративні
витрати
Витрати на збут
Інші
операційні
витрати
Інші витрати
Податок на дохід

4354,3

11,6

978,1

2,7

35751,9
6401,1

100%
17,9

2709,7

7,6

22780
2285,5

63.7
6.4

270,5
1304,7

0,8
3.6

У 2014 р. Компанія співпрацювала з страховими компаніями- партнерами у галузі
страхування та перестрахування:
- ПрАТ "СК "Дністер";
- ПрАТ "СК "Рідна";
- ПрАТ "СК "Універсальна";
- ТзДВ "СК "Домінанта"
- ПрАТ СК»Скайд»
- СК”Перша” та інші.
За надані консультаційні, агентські послуги компанією отримано дохід у сумі 1650,5
тис. грн.
Відповідно на перестрахування компаніям-партнерам передано 1009,1 тис. грн., а
отримано на перестрахування 56,4 тис. грн..
З метою створення найвигідніших умов обслуговування своїх клієнтів, а також для
надання їм повного спектра високоякісних страхових послуг , компанія постійно розвиває та
удосконалює відносини взаємовигідного співробітництва з іншими фінансовими установами
України. У сфері банківських взаєморозрахунків компанія співпрацює з КБ”Хрещатик”,
ПАТ”Ощадбанк”, ПАТ”Укрексімбанк”, КБ”Приватбанк”, КБ”Мегабагк” , КБ”Правекс-банк”,
Укрсоцбанк та інші.

Аналіз страхових платежів Компанії
За звiтний перiод
2014 року Компанія проводила свою діяльність по 13 видах
страхування. Валові надходження звітного року склали 38478,80 тис.грн., що значно превищує
надходженя 2013 року. В діяльності СК “Галицька” за даний період пріоритетним напрямком
в роботі серед обов’язкових видiв страхування був розвиток страхування цивiльно-правової
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв за звичайними
договорами. Серед
добровiльних видiв страхування прiоритетним напрямком в роботi був розвиток страхування
майна юридичних осiб,
страхування вогневих ризиків, страхування медичних витрат,
зокрема при виїзді за кордон. Станом на 01 січня 2015 року всі види страхування є
прибутковими. ПрАТ СК “Галицька” проводить роботу по розширенню страхового поля за
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допомогою впровадження нових програм страхування, створення нових робочих місць,
рекламних заходів та агентсько-брокерської сітки.
Загальний обсяг вiдповiдальностi ПрАТ СК “Галицька” за всiма укладеними та прийнятими
на перестрахування договорами страхування протягом звiтного перiоду складає 22012429,3
тис. грн.
Негативні тенденції, які спостерігались в економіці України протягом 2014 року, та
відсутність стабільного відродження реального сектору економіки знаходять своє
відображення на діяльності страхового ринку . Як у 2013, так і в 2014 році не спостерігається
значного пожвавлення на ринку добровільних видів страхування . Проте, ризики по
обов’язкових видах страхування для страхового ринку залишаються суттєвими.
В 2014 році Компанією було залучено страхових премій 38478,8 тис. грн.,що в
порівнянні з 2013 роком становить 297%. Процентний дохід за розміщеними страхових
резервів у 2014 році зріс на 91,8%.

Діяльність ПрАТ страхова компанія “Галицька” ринку цінних паперів
Основними завданнями діяльності компанії на ринку цінних паперів- це реалізація
затвердженої інвестиційної політики компанії шляхом вигідного вкладання вільних коштів в
національній валюті в цінні папери відповідно Розпорядження Держфінпослуг України “ Про
затвердження положення
про обов”язкові критерії
та нормативи достатності,
диверсифікативності та якості активів, якими представлені страхові резерви з видів
страхування , інших, ніж страхування життя” №741 від 08.10.2009 року. Операції з акціями
емітентів , які перебувають у біржовому списку та мають відповідний рівень лістингу не
проводилися.

Ризик репутації.
Для підтримання іміджу Компанії , як надійного партнера, в компанії створено відділи
організації страхуваня, маркетингу і методологій та відділ продажу, андеррайтингу та роботи
з посередниками , які постійно проводить рекламні кампанії щодо підтримання репутації
Компанії в пресі, радіо, серед акціонерів, клієнтів, НБУ, НКЦПФР та інших державних
органах.
На роботу в Компанію приймаються люди тільки з позитивною репутацією. Компанія
дуже ретельно підходить до підбору клієнтів, детально і досконало вивчаючи документи та їх
репутацію в суспільстві. В головному офісі та кожній агенції зокрема на видному місці
розміщені книги скарг та пропозицій, зміст яких регулярно аналізується. Регулярно
проводяться анкетування клієнтів на предмет оцінки обслуговування їх працівниками
компанії. Щодня проглядаються преса, електронні сайти щодо можливої інформації про
компанію.
Займаючись
розвитком
цивільно-правової відповідальності власників
трансполртних засобі і здійснюючи супровід даних договорів, важко уникнути скарг та
зауважень . Одна, рівень скарг на компанію у 2014 році допівнює 1.
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Корпоративне управління.
Компанія здійснює свою діяльність в інтересах акціонерів , враховуючи інтереси
страхувальників та інших клієнтів компанії.
У своїй діяльності Компанія керується Конституцією України, Цивільним та
Господарським кодексами України, законами України "Про страхування", "Про акціонерні
товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про запобігання та протидію легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом", законодавством про захист
економічної конкуренції, законодавством, яке регулює питання попередження та протидії
легалізації доходів (відмиванню), отриманих злочинним шляхом, а також іншими чинними
законодавчими актами України, та Статутом.
Відповідно до Статуту ПрАТ СК “Галицька”, органами управління є:
а) Загальні збори акціонерів Компанії , надалі – «Загальні збори»;
б) Наглядова рада , надалі – «Наглядова рада»;
в) Правління Компанії ,надалі – «Правління».

Органами контролю компанії є:
а) ревізійна комісії , надалі “Ревізійна комісія”;
б) внутрішній аудит компанії , надалі – «Внутрішній аудит».

Загальні збори акціонерів
Вищим органом управління Компанією є Загальні збори. За запрошенням особи, яка
скликає Загальні збори, на Загальних зборах можуть бути присутні члени Ревізійної комісії та
члени Правління незалежно від того, чи є вони власниками акції компанії чи ні.
Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності компанії.
Річні Загальні збори акціонерів скликаються Наглядовою радою компанії не рідше
одного разу на рік не пізніше 30 квітня наступного за звітним роком.
У Загальних зборах Компанії можуть брати участь особи, включені до переліку
акціонерів, які мають право на таку участь або їх представники.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається в
порядку, передбаченому законодавством України. Зміни до переліку акціонерів, які мають
право на участь у Загальних зборах, після його складання можуть вноситись Наглядовою
радою або іншим органом Компанії, передбаченим Положенням про Загальні збори.
Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою з власної ініціативи або на
вимогу Правління – в разі порушення провадження про визнання компанії банкрутом або
необхідності вчинення значного правочину; на вимогу Ревізійної комісії; на вимогу акціонерів
(акціонера), що на день подання вимоги сукупно є власниками 10 (десяти) і більше відсотків
простих іменних акцій компанії. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів
подається в письмовій формі Правлінню Компанії на адресу за місцезнаходженням Компанії
із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання
позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання
позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити
інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма
акціонерами, які її подають. Наглядова рада приймає рішення про скликання позачергових
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Загальних зборів або про відмову в такомускликанні протягом 10 днів з моменту отримання
вимоги про їх скликання. На Загальних зборах головує Голова Наглядової ради, або член
Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Наглядова рада Компанії
Наглядова рада є органом управління Компанією, що здійснює захист прав акціонерів
компанії і в межах своєї компетенції та повноважень, визначених Законами України «Про
страхування», Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства,
Статутом Компанії та Положенням про Наглядову раду, контролює та регулює діяльність
Правління Компанії. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам. Наглядова рада діє у складі
Голови і членів Наглядової ради, які обираються Загальними зборами з числа фізичних осіб,
що мають повну цивільну дієздатність, які є акціонерами або їх представниками, в кількості,
що визначається Загальними зборами, але не менше ніж вимагається законодавством, на строк,
що встановлюється рішенням Загальних зборів але не більше як на 3 (три) роки. Акціонер
може мати необмежену кількість представників у Наглядовій раді.
Голова та члени Наглядової ради обираються Загальними зборами виключно шляхом
кумулятивного голосування. Голова Наглядової ради має статус члена Наглядової ради.
Одна й та ж сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.
Повноваження Голови та членів Наглядової ради дійсні з моменту їх затвердження
рішенням Загальних зборів.
У разі, якщо після закінчення, визначеного строку повноважень члена Наглядової ради,
Загальними зборами з будь-яких причин не ухвалено рішення про обрання нового складу
Наглядової ради, або переобрання попереднього складу Наглядової ради на новий строк,
повноваження членів чинної Наглядової ради автоматично продовжуються до моменту
ухвалення Загальними зборами відповідного рішення.
Член Наглядової ради не може одночасно бути членом Правління, або членом
Ревізійної комісії Компанії.
До складу Наглядової ради Компанії входять:
Голова Наглядової Ради
Члени Наглядової ради Компанії – 2 чол.

Правління компанії
Виконавчий орган акціонерного товариства здійснює управління поточною діяльністю
товариства.
Колегіальним виконавчим органом Компанії є Правління. Члени та Голова Правління
обираються Наглядовою радою у загальній кількості трьох осіб терміном на п’ять років з
правом продовження повноважень на новий термін.
До складу Правління входять голова Правління - президент компанії, заступник голови
Правління - віце-президент та член Правління. Правління Товариства очолює його Голова,
який обирається Наглядовою радою терміном на 5 років.
Членом Правління може бути будь-яка фізична особа, яка має повну дієздатність і не є
членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії.
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Правління Товариства підзвітне загальним зборам і Наглядовій раді, організовує
виконання їх рішень. Правління діє від імені Товариства у межах, встановлених цим Статутом
і законом.
До компетенції Правління належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом
поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції
загальних зборів та Наглядової Ради.
Усі питання, що віднесені до компетенції Правління, вирішуються колегіально.
Рішення Правління приймаються простою більшістю голосів його членів, які присутні на його
засіданні. При однаковій кількості голосів голос Голови Правління є вирішальним.
Повноваження Голови та членів Правління припиняються за рішенням Наглядової
ради. Наглядова рада може в будь-який час та з будь-яких підстав прийняти рішення про
припинення (відкликання) повноважень Голови та (або) будь-якого члена Правління.

Ревізійна комісія:
Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії загальні збори
обирають Ревізійну комісію, яка обирається з числа акціонерів, або призначених ними
представників терміном на п’ять років у складі трьох Членів з правом продовження
повноважень на новий термін.
Члени Ревізійної комісії обираються виключно шляхом кумулятивного голосування з
числа фізичних осіб, які мають цивільну дієздатність. Голова ревізійної комісії обирається
членами ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу
ревізійної комісії.
Ревізійна комісія може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансовогосподарської діяльності товариства або на визначений період.
Не можуть бути членами Ревізійної комісії:
1) член Наглядової ради;
2) член Правління;
3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності;
4) члени інших органів товариства.
Члени Ревізійної комісії не можуть входити до складу лічильної комісії Товариства.
Права та обов'язки членів Ревізійної комісії визначаються законодавством, цим
Статутом та Положенням про ревізійну комісію, а також договором, що укладається з кожним
членом Ревізійної комісії.
Ревізійна комісія має право вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів та
вимагати скликання позачергових загальних зборів. Члени ревізійної комісії мають право бути
присутніми на загальних зборах та брати участь в обговоренні питань порядку денного з
правом дорадчого голосу.
Члени Ревізійної комісії мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та
Правління у випадках, передбачених цим Статутом або внутрішніми положеннями
Товариства.
Ревізійна комісія проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства
за результатами фінансового року або рішенням загальних зборів. Товариство забезпечує
доступ членів ревізійної комісії до інформації в межах, що визначаються Положенням про
ревізійну комісію, затвердженим загальними зборами.
За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Компанії за результатами
фінансового року Ревізійна комісія готує висновок, в якому міститься інформація про:
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- підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний
період;
- факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської
діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання
звітності.
Річна фінансова звітність Компанії підлягає обов'язковій перевірці незалежним
аудитором. Порядок проведення аудиторських перевірок діяльності Компанії встановлюється
цим Статутом та чинним законодавством України.
Посадові особи товариства зобов'язані забезпечити доступ незалежного аудитора до
всіх документів, необхідних для перевірки результатів фінансово-господарської діяльності
товариства.
Незалежним аудитором не може бути афілійована особа Компанії, афілійована особа
посадової особи Товариства або особа, яка надає консультаційні послуги Компанії.
Висновок аудитора крім даних, передбачених законодавством про аудиторську
діяльність, повинен містити інформацію, передбачену частиною другою пункту 13.4. цього
Статуту, а також оцінку повноти та достовірності відображення фінансово-господарського
стану Товариства у його бухгалтерській звітності.
Аудиторська перевірка діяльності Компанії також має бути проведена на вимогу
акціонера (акціонерів), який є власником (власниками) більше ніж 10 відсотків акцій
Товариства. У такому разі акціонер (акціонери) самостійно укладає з визначеним ним
аудитором (аудиторською фірмою) договір про проведення аудиторської перевірки фінансовогосподарської діяльності Компанії, в якому зазначається обсяг перевірки.
Витрати, пов'язані з проведенням перевірки, покладаються на акціонера (акціонерів), на
вимогу якого проводилася перевірка. Загальні збори акціонерів можуть ухвалити рішення про
відшкодування витрат акціонера (акціонерів) на таку перевірку.
Компанія зобов'язане протягом 10 днів з дати отримання запиту акціонера (акціонерів)
про таку перевірку забезпечити аудитору можливість проведення перевірки. У зазначений
строк Правління має надати акціонеру (акціонерам) відповідь з інформацією щодо дати
початку аудиторської перевірки.
Аудиторська перевірка на вимогу акціонера (акціонерів), який є власником більше ніж
10 відсотків акцій Товариства, може проводитися не частіше двох разів на календарний рік.
У разі проведення аудиту Компанії за заявою акціонера, який є власником більше ніж
10 відсотків акцій Товариства, Правління зобов'язане надати завірені копії всіх документів за
його вимогою протягом п'яти днів з дати отримання відповідного запиту аудитора.
Спеціальна перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства проводиться за
його рахунок Ревізійною комісією або внутрішнім аудитором. Така перевірка проводиться за
ініціативою Ревізійної комісії, за рішенням загальних зборів, Наглядової ради, Правління або
на вимогу акціонерів (акціонера), які на момент подання вимоги сукупно є власниками не
менше ніж 10 відсотків простих акцій Компанії.

Внутрішній аудит Компанії
У Компанії створено відділ внутрішнього аудиту, який є органом оперативного
контролю Наглядової ради. Відділ внутрішнього аудиту є структурною одиницею Компанії,
яка підпорядковується і підзвітна Наглядовій раді та діє на підставі Положення про
внутрішній аудит. Пряме підпорядкування Наглядовій Раді забезпечує незалежність
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підрозділу.
Начальник Відділу внутрішнього аудиту призначається і звільняється Наглядовою
радою.
Відділ внутрішнього аудиту:
-наглядає за поточною діяльністю Компанії;
-контролює дотримання законів, нормативно-правових актів України та рішень органів
управління Компанії;
-перевіряє результати поточної фінансової діяльності ;
-аналізує інформацію та відомості про діяльність компанії, професійну діяльність її
працівників, випадки перевищень повноважень посадовими особами компанії;
-надає Наглядовій раді висновки та пропозиції за результатами перевірок;
-контролює своєчасність та повноту виправлення виявлених зауважень відповідальними
підрозділами;
-співпрацює із зовнішніми аудиторами з метою уникнення дублювання перевірок;
-виконує інші функції, пов'язані з наглядом та контролем за діяльністю компанії.
Відділ внутрішнього аудиту не несе відповідальності і не має владних повноважень
щодо операцій, за якими здійснює аудит, працівники відділу несуть відповідальність за обсяги
та достовірність звітів, які подаються Наглядовій Раді щодо питань, віднесених до його
компетенції чинним законодавством.
За результатами роботи Відділ щоквартально звітується перед Наглядовою Радою та
Правлінням Компанії. Впродовж звітного року проведено 4 планових перевірки та 11
спеціальних перевірок.

Участь у об’єднаннях


Ліга страхових організацій України



Моторно транспортне страхове бюро України



Асоціація «Страховий бізнес»



Торгово-промислова палата України

www.halytska.if.ua
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Контрольна сума 5F5DAFD9D446D6B6C4731230560E6691EC88C7A0
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

27 лютого 2015 р.

Підприємство

Приватне акціонерне товариство страхова компанія
"Галицька"

за ЄДРПОУ

22186790

Територія

Україна

за КОАТУУ

2610100000

Організаційно-правова форма господарювання

Інші види страхування

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Інші види страхування, крім страхування життя

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників

_____

Контрольна
сума

5F5DAFD9D446D6B6C4731230560E6691EC88C7A0

Адреса, телефон

76018 ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ, ІВАНОФРАНКІВСЬК, МІСТО ІВАНО-ФРАНКІВСЬК, Василіянок,
буд.22
0342 715053

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в
гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2014 р.
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив

Код
рядка

1

2

I. Необоротні активи
Нематеріальні активи
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість
Первісна вартість інвестиційної нерухомості
Знос інвестиційної нерухомості
Довгострокові біологічні активи
Первісна вартість довгострокових біологічних
активів
Накопичена амортизація довгострокових
біологічних активів
Довгострокові фінансові інвестиції:які
обліковуються за методом участі в капіталі інших
підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
www.halytska.if.ua

На початок
звітного
періоду
3

На кінець
звітного
періоду
4

1000
1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1016
1017
1020

0
0
0
0
2725
4172
1447
0
0
0
0

30
31
1
0
1890
3222
1332
812
1094
282
0

1021

0

0

1022

0

0

1030

0

0

1035
1040
1045
1050

16865
0
0
0

264985
0
0
0
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Актив
1
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових
резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари,
роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за
виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Дебіторська заборгованість за розрахунками з
нарахованих доходів
Дебіторська заборгованість за розрахунками із
внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в: резервах довгострокових
зобов'язань
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
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На початок
звітного
періоду
3

Код
рядка

На кінець
звітного
періоду
4

2
1060

0

0

1065

3479

5407

1090
1095

0
23069

0
273124

1100
1101
1102
1103
1104
1110
1115
1120

184
0
0
0
0
0
0
0

241
0
0
0
0
0
0
0

1125

260832

506

1130

0

0

1135
1136

1137
0

92
0

1140

0

0

1145

0

2

1155
1160
1165
1166
1167
1170
1180

13
0
14649
0
0
0
144

4545
0
18071
0
0
0
442

1181

0

0

1182
1183

0
144

0
442
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Актив
1
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та
групи вибуття
Баланс
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Інші резерви
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання
Пенсійні зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов'язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви
у тому числі:резерв довгострокових зобов'язань
резерв збитків або резерв належних виплат
резерв незароблених премій
інші страхові резерви
Інвестиційні контракти
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На початок
звітного
періоду
3

Код
рядка

На кінець
звітного
періоду
4

2
1184
1190
1195

0
157
277116

0
114
24013

1200

0

0

1300

300185

297137

1400
1401
1405
1410
1411
1412
1415
1420
1425
1430
1435
1495

8500
0
0
0
0
0
157256
108922
0
0
3508
278186

8500
0
0
0
0
0
157256
110548
0
0
0
276304

1500
1505
1510
1515
1520
1521
1525
1526
1530
1531
1532
1533
1534
1535

0
0
0
208
28
28
0
0
11059
0
2488
8571
0
0

0
0
0
208
0
0
0
0
20004
0
4086
15918
0
0
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1
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточна кредиторська заборгованість за
одержаними авансами
Поточна кредиторська заборгованість за
розрахунками з учасниками
Поточна кредиторська заборгованість із
внутрішніх розрахунків
Поточна кредиторська заборгованість за
страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов'язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними
активами, утримуваними для продажу, та групами
вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного
пенсійного фонду
Баланс
Керівник

На початок
звітного
періоду
3

Код
рядка

Актив

На кінець
звітного
періоду
4

2
1540
1545
1595

0
0
11295

0
0
20212

1600
1605

0
0

0
0

1610

10634

109

1615
1620
1621
1625
1630

0
0
0
0
0

0
377
376
0
5

1635

67

125

1640

0

0

1645

0

0

1650

0

0

1660
1665
1670
1690
1695

0
0
0
3
10704

0
0
0
5
621

1700

0

0

1800

0

0

1900

300185

297137

Торб'як Михайло Петрович ___________________
(підпис)

Головний бухгалтер

Лащак Надія Іванівна

___________________
(підпис)
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Контрольна сума 5F5DAFD9D446D6B6C4731230560E6691EC88C7A0
КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

27 лютого 2015 р.

Підприємство Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Галицька" за ЄДРПОУ 22186790

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.
Форма №2

Стаття
1
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова
сума
Зміна частки перестраховиків у резерві
незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів,
робіт, послуг)
Чисті понесені збитки за страховими
виплатами
Валовий:
прибуток
збиток
Дохід (витрати) від зміни у резервах
довгострокових зобов'язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових
резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших
страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які
оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних
активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати

www.halytska.if.ua

Код За звітний
рядка
період
2
3

Код за ДКУД 1801003

За аналогічний період
попереднього року
4

2000

30395

35383

2010
2011
2012

30395
38479
1009

35383
12956
294

2013

7346

-22863

2014

271

-142

2050

0

0

2070

6401

2435

2090
2095

23994
0

32948
0

2105

0

0

2110

4279

0

2111

0

0

2112

0

0

2120

0

0

2121

0

0

2122

0

0

2130
2150
2180

2710
22780
2285

2165
7841
1254
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Стаття

Код За звітний
рядка
період
2
3

1
Витрат від зміни вартості активів, які
2181
оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних
2182
активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
2190
збиток
2195
Дохід від участі в капіталі
2200
Інші фінансові доходи
2220
Інші доходи
2240
Дохід від благодійної допомоги
2241
Фінансові витрати
2250
Втрати від участі в капіталі
2255
Інші витрати
2270
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на
2275
монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток
2290
збиток
2295
Витрати (дохід) з податку на прибуток
2300
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності
2305
після оподаткування
Чистий фінансовий результат:
прибуток
2350
збиток
2355
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
2400
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
2405
Накопичені курсові різниці
2410
Частка іншого сукупного доходу асоційованих
2415
та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
2445
Інший сукупний дохід до оподаткування
2450
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим
2455
сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
2460
www.halytska.if.ua

За аналогічний період
попереднього року
4

0

0

0

0

498
0
0
978
1726
0
0
0
271

21688
0
0
510
1145
0
0
0
212

0

0

2931
0
1305

23131
0
446

0

0

1626
0

22685
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0
0

0
0

0

0

0

0
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Стаття

Код За звітний
рядка
період
2
3

1
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та
2465
1626
2460)
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати
2500
672
Витрати на оплату праці
2505
1466
Відрахування на соціальні заходи
2510
519
Амортизація
2515
167
Інші операційні витрати
2520
22666
Разом
2550
25490
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій
2600
170000
Скоригована середньорічна кількість простих
2605
170000
акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту
2610
0,01
акцію
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
2615
0,01
одну просту акцію
Дивіденди на одну просту акцію
2650
0

За аналогічний період
попереднього року
4
22685

377
1296
463
205
7665
10006
17000
170000
0,13
0,13
0

Керівник

Торб'як Михайло Петрович ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер
Лащак Надія Іванівна
___________________
(підпис)
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Контрольна сума 5F5DAFD9D446D6B6C4731230560E6691EC88C7A0

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

27 лютого 2015 р.

Підприємство Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Галицька" за ЄДРПОУ 22186790
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2014 рік
Форма №3

Код
рядка
1
2
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000
Повернення податків і зборів
3005
у тому числі податку на додану вартість
3006
Цільового фінансування
3010
надходження від отримання субсидій,
3011
дотацій
Надходження авансів від покупців і
3015
замовників
Надходження від повернення авансів
3020
Надходження від відсотків за залишками
3025
коштів на поточних рахунках
Надходження від боржників неустойки
3035
(штрафів, пені)
Надходження від операційної оренди
3040
Надходження від отримання роялті,
3045
авторських винагород
Надходження від страхових премій
3050
Надходження фінансових установ від
3055
повернення позик
Інші надходження
3095
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)
3100
Праці
3105
Відрахувань на соціальні заходи
3110
Зобов'язань з податків і зборів
3115
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3116
на прибуток
Витрачання на оплату зобов'язань з податку
3117
на додану вартість
Витрачання на оплату зобов'язань з інших
3118
Стаття

www.halytska.if.ua

За звітний
період
3

Код за ДКУД 1801004

За аналогічний період
попереднього року
4

16698
482
0
0

11358
0
0
0

0

0

235

68

0

46

0

0

0

0

10

0

0

0

0

0

0

0

1171

31

4980
2006
581
1817

4648
1146
519
1878

1817

1878

0

0

0

0
22

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Стаття
1

Код
рядка
2

податків і зборів
Витрачання на оплату авансів
3135
Витрачання на оплату повернення авансів
3140
Витрачання на оплату цільових внесків
3145
Витрачання на оплату зобов'язань за
3150
страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання
3155
позик
Інші витрачання
3190
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200
необоротних активів
3205
Надходження від отриманих:
відсотків
3215
дивідендів
3220
Надходження від деривативів
3225
Надходження від погашення позик
3230
Надходження від вибуття дочірнього
3235
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші надходження
3250
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255
необоротних активів
3260
Виплати за деривативами
3270
Витрачання на надання позик
3275
Витрачання на придбання дочірнього
3280
підприємства та іншої господарської одиниці
Інші платежі
3290
Чистий рух коштів від інвестиційної
3295
діяльності
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300
Отримання позик
3305
www.halytska.if.ua

За звітний
період
3

За аналогічний період
попереднього року
4

0
208
0

0
64
2256

6341

0

0

0

1050
1613

2890
-1898

304549
0

88019
0

941
0
0
0

485
0
0
0

0

0

0

0

303681
0
0
0

104915
0
0
0

0

0

0

0

1809

-16411

0
0

0
0
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Стаття
1
Надходження від продажу частки в
дочірньому підприємстві
Інші надходження
Витрачання на:
Викуп власних акцій
Погашення позик
Сплату дивідендів
Витрачання на сплату відсотків
Витрачання на сплату заборгованості з
фінансової оренди
Витрачання на придбання частки в
дочірньому підприємстві
Витрачання на виплати неконтрольованим
часткам у дочірніх підприємствах
Інші платежі
Чистий рух коштів від фінансової діяльності
Чистий рух грошових коштів за звітний
період
Залишок коштів на початок року
Вплив зміни валютних курсів на залишок
коштів
Залишок коштів на кінець року

Код
рядка
2

За звітний
період
3

За аналогічний період
попереднього року
4

3310

0

0

3340

0

0

3345
3350
3355
3360

0
0
0
0

0
0
0
0

3365

0

0

3370

0

0

3375

0

0

3390
3395

0
0

0
0

3400

3422

-18309

3405

14649

32958

3410

0

0

3415

18071

14649

Керівник

Торб'як Михайло Петрович ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер
Лащак Надія Іванівна
___________________
(підпис)
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Контрольна сума 5F5DAFD9D446D6B6C4731230560E6691EC88C7A0

КОДИ
Дата (рік, місяць, число)

27 лютого 2015 р.

Підприємство Приватне акціонерне товариство страхова компанія "Галицька" за ЄДРПОУ 22186790
Звіт про власний капітал
за 2014 рік
Форма №4

Стаття

1
Залишок на
початок року
Коригування:
Зміна облікової
політики
Виправлення
помилок
Інші зміни
Скоригований
залишок на
початок року
Чистий прибуток
(збиток) за
звітний період
Інший сукупний
дохід за звітний
період
Дооцінка (уцінка)
необоротних
активів
Дооцінка (уцінка)
фінансових
інструментів
Накопичені
курсові різниці
Частка іншого
сукупного доходу
асоційованих і
спільних
підприємств
Інший сукупний
дохід

НерозпоЗареКапі- Додат- Резерв- ділений
НеоплаєстроКод
тал у ковий ний прибуток
ваний
чений
доо- капіта капіта (непокрирядка
капітал
капіта
цінках
л
л
тий
л
збиток)
2
3
4
5
6
7
8

Код за ДКУД 1801005

ВилуІнші
чений
резе Всього
капіта
-рви
л
9

10

11

4000

8500

0

0

157256 108922

0

0

3508 278186

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4090

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4095

8500

0

0

157256 108922

0

0

3508 278186

4100

0

0

0

0

1626

0

0

0

1626

4110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4111

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014

Стаття

НерозпоЗареКапі- Додат- Резерв- ділений
НеоплаєстроКод
тал у ковий ний прибуток
ваний
чений
доо- капіта капіта (непокрирядка
капітал
капіта
цінках
л
л
тий
л
збиток)
2
3
4
5
6
7
8

1
Розподіл прибутку:
Виплати
власникам
4200
(дивіденди)
Спрямування
прибутку до
4205
зареєстрованого
капіталу
Відрахування до
резервного
4210
капіталу
Сума чистого
прибутку,
належна до
4215
бюджету
відповідно до
законодавства
Сума чистого
прибутку на
створення
4220
спеціальних
(цільових) фондів
Сума чистого
прибутку на
4225
матеріальне
заохочення
Внески учасників:
Внески до
4240
капіталу
Погашення
заборгованості з 4245
капіталу
Вилучення капіталу:
Викуп акцій
4260
(часток)
Перепродаж
4265
викуплених акцій

ВилуІнші
чений
резе Всього
капіта
-рви
л
9

10

11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
НерозпоЗареКапі- Додат- Резерв- ділений
НеоплаєстроКод
тал у ковий ний прибуток
ваний
чений
доо- капіта капіта (непокрирядка
капітал
капіта
цінках
л
л
тий
л
збиток)
2
3
4
5
6
7
8

Стаття

1
(часток)
Анулювання
викуплених акцій
(часток)
Вилучення частки
в капіталі
Зменшення
номінальної
вартості акцій
Інші зміни в
капіталі
Придбання
(продаж)
неконтрольованої
частки в
дочірньому
підприємстві
Разом змін у
капіталі
Залишок на кінець
року

ВилуІнші
чений
резе Всього
капіта
-рви
л
9

10

11

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4290

0

0

0

0

0

0

-3508 -3508

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

4295

0

0

0

0

1626

0

0

-3508 -1882

4300

8500

0

0

157256 110548

0

0

0

0

276304

Керівник

Торб'як Михайло Петрович ___________________
(підпис)
Головний бухгалтер
Лащак Надія Іванівна
___________________
(підпис)
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РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Примітки до звітів
Примітка 1. «Облікова політика»
Примітка 1.1 «Основна діяльність»
Під час виконання своїх функцій Компанія керується наступними законодавчими
актами: Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, ЗУ „Про
страхування”, ЗУ „Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових
послуг”, ЗУ „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом” та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства
України.
Станом на 31 грудня 2014 року в структуру ПрАТ СК „Галицька” входять:
Головний офіс м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22 та агентства
1) Ужгородське агенство с. Сюрте, вул. Ракоцi, 2
2) Мостиське агенство
м. Мостиська, вул. Грушевського, 46/4
3) Яворiвське агенство
смт. Краковець, вул. С. Стрільців, 1
4) Жовкiвське агенство
м. Рава-Руська, вул. Лесi Українки, 2
5) Любомльське агенство м. Любомль, вул. Б. Хмельницького, 6
6) Шацьке агенство
смт. Шацьк, вул. Шковороди, 29
7) Ратнiвське агенство
м. Ратно, вул. Центральна, 24
8) Вол-Волинське агенство м. Володимир-Волинський, вул. Ковельська, 181
9) Галицьке агенство
м. Галич, вул. Осьмомисла, 15
10) Долинське агенство
м. Долина, вул. Грушевського, 7
11) Яремчанське агенство м. Яремче, вул. Свободи, 265

12)Львівська агенція
м.Львів вул.Джерельна 44/35
13) Харківська агенція
м.Харків, вул.М.Бажана 21/23
14) Чернігівська агенція м.Чернігв вул..Стахановців 20/160
15) Хустська агенція
м.Хуст, вул.. Чайковського,30
16) Вінницька агенція
м.Вінниця вул.Немирівське шосе 30/2
17) Одеська агенція
м.Одеса вул.Комітетська,24а
Протягом звітного періоду Компанія надавала весь спектр послуг, передбачених
чинним законодавством, нормативно-правовими актами України, лізензіями в кількості 18
шт., виданими 28 жовтня 2010 року та 18 червня 2013 року.
Основними операціями, які характеризують діяльність компанії були:
-надходження страхових премій по добровільних видах страхування в сумі 3487,5 тис. грн;
-надходження страхових премій по обов’язкових видах страхування-35127,9 тис.грн..
Примітка 1.2 «Основи облікової політики та складання звітності»
До початку кожного року Компанія розробляє та затверджує Облікову Політику
Компанії та доводить до всіх структурних підрозділів компанії для використання в роботі.
Облікова політика на 2014 рік затверджена рішенням Правління від 23 грудня 2013 № 18.
Основні принципи бухгалтерського обліку та звітності компанії базуються на Законах
України ,, Про страхування’’, ,,Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні’’,
нормативно-правових актах
Нацфінпослуг, національних положеннях (стандартах)
бухгалтерського обліку та МСБО.
Компанія здійснює бухгалтерський облік в національній валюті. Річна, квартальна
фінансова звітність на паперових носіях надається Компанією в тисячах гривень. Операції
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відображаються в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені, незалежно від дати руху
коштів за ними.
Облікова політика Компанії грунтується на наступних основних принципах
бухгалтерського обліку:
-Повне висвітлення
-Превалювання сутності над формою
-Автономність
-Обачність
-Безперервність
-Нарахування та відповідність доходів і витрат
-Послідовність
-Історична (фактична) собівартість.
Облікова політика компанії враховує методи оцінки активів та зобов’язань. Активи і
зобов’язання мають бути оцінені та відображені в обліку таким чином, щоб не переносити
існуючі фінансові ризики, які потенційно загрожують фінансовому становищу, на наступні
звітні періоди.
Методи оцінки активів та зобов’язань, окремих статей звітності здійснюються у
відповідності до вимог МСФЗ.
Під час відображення в бухгалтерському обліку фінансових інструментів компанія
використовує такі методи їх оцінки:
-за справедливою вартістю;
-за амортизованою собівартістю;
-за собівартістю.
В основу облікової політики компанії, на підставі якої складалась річна фінансова
звітність, покладено наступні оцінки окремих статей активів та зобов’язань:
-Активи і зобов’язання обліковуються за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною
собівартістю або справедливою вартістю).
-При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на
зобов'язання.
-При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів,
яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів употочний час, а зобов’язання – за
тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
-Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх
переоцінки.
-Доходи і витрати обліковуються у періоді, до якого вони належать.
Грошові кошти та їх еквіваленти – гроші в касі та на рахунках в Банках, а також
еквіваленти грошових коштів, які є короткостроковими високоліквідними інвестиціями, що
вільно конвертуються і яким притаманний незначний ризик зміни їх вартості.
Інші кошти в банках – грошові кошти, надані банкам на встановлений строк,
обліковуються за первісною вартістю згідно договорів в національній валюті. Нарахування
доходів по таких вкладеннях здійснюється в тому періоді, до якого вони належать.
Відрахування до резервів під заборгованість інших банків здійснюються відповідно до
чинного законодавства та нормативних актів Національного банку України.
Кредити та заборгованість клієнтів під час первісного визнання оцінюються за
справедливою вартістю, в подальшому за амортизованою собівартістю згідно заключених
кредитних договорів в національній, іноземних (в номіналі та еквіваленті за офіційним курсом
НБУ) валютах. Протягом 2014 року нарахування процентних доходів здійснювалось щоденно
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з використанням ефективної ставки відсотка.
Цінні папери в портфелі компанії на продаж - акції та інші цінні папери, які
утримуються протягом невизначеного строку, з нефіксованим прибутком у портфелі на
продаж, справедливу вартість яких достовірно визначити неможливо, відображаються на дату
балансу за розрахунковою справедливою вартістю.
Основні засоби – матеріальні цінності, вартість яких перевищує 2500 грн. і термін
використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю придбання, яка
складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та
інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому
він придатний для використання за призначенням. Під час експлуатації основні засоби
оцінюються за собівартістю. Собівартість основних засобів збільшується на суму витрат,
пов'язаних
із
поліпшенням
об'єкта
(модернізація,
модифікація,
добудова,
дообладнання,реконструкція тощо), у результаті чого збільшуються майбутні економічні
вигоди, первісноочікувані від використання цього об'єкта.
Накопичена амортизація
перераховується пропорційно до зміні балансової вартості об’єкта основних засобів таким
чином, щоб після переоцінки балансова вартість дорівнювала переоціненій вартості. Для
визначення ринкової вартості об’єктів основних засобів використовуються три методи оцінки,
а саме: витратний, дохідний та порівняльний. На основі даних підходу, який на думку
оцінювача є найбільш надійним, встановлюється ринкова вартість об’єкта основних засобів.
Нематеріальні активи обліковуються за первісною вартістю, яка складається з ціни
придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню, та інших витрат
безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому він придатний
для використання за призначенням. Первісна вартість нематеріальних активів збільшується на
суму витрат, пов’язаних з удосконаленням цих нематеріальних активів і підвищенням їх
можливостей та строку використання. Під час експлуатації нематеріальні активи оцінюються
за собівартістю або переоціненою вартістю.
Необоротні матеріальні активи - матеріальні цінності, вартість яких становить до
2500 грн. і термін використання більше одного року, обліковуються за первісною вартістю ,
яка складається з ціни придбання, мита, непрямих податків, що не підлягають відшкодуванню,
та інших витрат безпосередньо пов’язаних з його придбанням та доведенням до стану, у якому
він придатний для використання за призначенням.
Інші активи Компанії обліковуються за первісною вартістю в національній, валютах.
Запаси матеріальних цінностей - господарські матеріали і малоцінні та швидкозношувані
предмети (запаси) оприбутковуються за фактичними цінами придбання – первісною вартістю,
включаючи витрати на доставку, податки, збори та інші обов’язкові платежі (крім тих, що
згодом відшкодовуються компанії). Первісною вартістю запасів, що виготовляються власними
силами банку, визнається їх собівартість, яка визначається за Положеннямм (стандартом)
бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. Первісна вартість запасів у бухгалтерському обліку не
змінюється, крім випадків, передбачених П(с)БО 9 “Запаси’’. Протягом 2014 року
малоцінними та швидкозношуваними предметами визнавались матеріальні цінності з
терміном використання до 1 року і вартістю до 100 грн. Кошти в банків обліковуються за
первісною вартістю згідно договорами
в національній валюті. Нарахування витрат
здійснюється в тому періоді, до якого вони належать.
Інші зобов’язання компанії обліковуються за первісною вартістю в національній
валюті.
Доходи - це збільшення економічних вигід, відображаються в бухгалтерському обліку в
момент їх виникнення незалежно від дати надходження. Облік здійснюється в валюті України.
Облік доходів здійснюється на підставі заключених договорів та тарифів
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Компанії. Нарахування доходів здійснюється не рідше одного разу на місяць.
Витрати - це зменшення економічних вигід, відображаються в бухгалтерському обліку
в момент їх виникнення незалежно від дати сплати грошових коштів. Облік здійснюється в
валюті України. Облік витрат здійснюється на підставі заключених договорів та тарифів
компанії. Нарахування витрат здійснюється не рідше одного разу на місяць.
Примітка 1.3 «Консолідована фінансова звітність»
У зв’язку із відсутністю дочірніх та асоційованих підприємств компанія не складає
консолідовану фінансову звітність.
Примітка 1.4 «Первісне визнання фінансових інструментів»
Фінансові інструменти первісно оцінюються та відображаються за їх фактичною
собівартістю, яка складається із справедливої вартості активів, зобов’язань або інструментів
власного капіталу, наданих або отриманих в обмін на відповідний інструмент, і витрат, які
безпосередньо пов’язані з придбанням або вибуттям фінансових інструментів.
Первісне визнання фінансових інструментів здійснюється з використанням наступних
оцінок окремих статей активів та зобов’язань:
- Активи і зобов’язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення
(за первісною собівартістю або справедливою вартістю).
- При обліку за первісною (історичною) вартістю активи визнаються за сумою фактично
сплачених за них коштів, а зобов’язання – за сумою мобілізованих коштів в обмін на
зобов'язання.
- При обліку за справедливою (ринковою) вартістю активи визнаються за тією сумою коштів,
яку необхідно було б сплатити для придбання таких активів у поточний час, а зобов’язання –
за тією сумою коштів, яка б вимагалася для проведення розрахунку у поточний час.
- Приведення вартості активів у відповідність із ринковою здійснюється шляхом їх
переоцінки.
Протягом 2014 року по фінансових інструментах застосовувалася ефективна ставка
відсотка.
Примітка 1.5 «Торгові цінні папери»
Протягом звітного та попереднього років Компанія не обліковувала цінні папери в
торговому Портфелі .
Примітка 1.6 « Кредити та заборгованість страхувальників»
Кредити та заборгованість страхувальників обліковуються за первісною вартістю
згідно договорів внаціональній валюті.
Станом на 31 грудня 2014 року заборгованість за кредитами Компанія не має.
Примітка 1.7 «Цінні папери у портфелі компанії на продаж»
В портфелі Компанії на продаж акції та інвестиційні сертифікати обліковуються за
розрахунковою собівартістю.
Аналітичний облік акцій за балансовими рахунками групи 141 ведеться в розрізі їх
емітентів. Відповідно до нормативно-правових актів компанія не формує резерв під
вищенаведені вкладення в акції .
Примітка 1.8 «Цінні папери в портфелі компанії до погашення»
В портфелі Компанії цінних паперів до погашення не має.
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Примітка 1.9 «Інвестиційна нерухомість»
Відповідно до облікової політики компанії визначено, що інвестиційна нерухомість –
нерухомість (земля чи будівля або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана компанією
(власність або за договором про фінансовий лізинг, оренду) з метою отримання орендних
платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення обох цілей. Один і той самий
об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно відокремлені частини, що
використовуються з різною метою: одна частина - для отримання доходу від орендної плати
або збільшення капіталу, інша - для використання в процесі діяльності компанії або для
адміністративних цілей. У бухгалтерському обліку такі частини об'єкта нерухомості
відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці частини не можуть
бути продані окремо, то такий об'єкт визнається інвестиційною нерухомістю за умови, що
лише частина об'єкта ( до 50% від загальної площі будівлі)утримується для використання в
процесі діяльності компанії або для адміністративних цілей.
Облік інвестиційної нерухомості здійснюється за первісною (амортизованою) вартістю.
Відповідно до МСБО 40, П(С)БО 32 інвестиційна нерухомість, яка обліковується за первісною
(амортизованою) вартістю, переоцінці не підлягає.
Станом на 31 грудня 2014 року первісна вартість інвестиційної нерухомості складає
1094 тис. грн., накопичена амортизація – 282 тис. грн., залишкова вартість – 812 тис. грн.
Амортизація нараховується прямолінійним методом відповідно до терміну корисного
використання, який складає 249 та 273 місяців .
Примітка 1.10 «Основні засоби»
Визнання, облік, оцінка та переоцінка основних засобів здійснюється відповідно до
вимог Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” . Основними
засобами вважаються активи, які Компанія придбає з метою використання їх у процесі своєї
діяльності,надання послуг,для здійснення адміністративних функцій, очікуваний строк
корисного використання яких більше одного року і первісна вартість яких перевищує 2500
грн.
Придбані основні засоби обліковуються за первісною вартістю з врахуванням реальної
суми переоцінки основних засобів до ринкових цін. Одиницею обліку основних засобів
рахується окремий об’єкт.
Амортизація основних засобів здійснюється щомісячно згідно діючого Положення
“Про нарахування амортизації на основні засоби та нематеріальні активи ПрАТ СК
“Галицька”.
Для нарахування амортизації основних засобів використовується прямолінійний метод .
Амортизація нараховується у відповідності до груп основних засобів і терміну корисного
використання за кожним об’єктом основних засобів до досягнення балансової вартості об’єкта
нульового значення.
Діапазон строків корисного використання включає:
№ групи
Найменування основних
засобів
Група 1
Земельні ділянки
Група 3
Будівлі,споруди
Група 4
Машини та обладнання
Група 5
Транспортні засоби
Група 6
Інструменти,
прилади,
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Група 9

інвентар
Інші основні засоби

12

Матеріальні активи з терміном корисного використання понад один рік вартістю до
2500 грн. вважаються малоцінними необоротними матеріальними активами (МНМА).
Амортизація МНМА нараховується в першому місяці використання об’кта в розмірі 50
відсотків його вартості, згідно п.27 П(С)БО 7, а 50% його вартості при вибутті об»акта із
закінченням терміну експлуатаці.
Протягом звітного року Компанія не змінювала норми амортизації, терміни
корисного використання.
У зв”язку з переходом Компанії на МСФЗ прийнято рішення переоцінку основних
засобів не проводити за недоцільністю, та обліковувати за залишковою вартістю.
Примітка 1.11 «Нематеріальні активи»
Визнання й оцінка нематеріальних активів здійснюється відповідно до Положення
(Стандарту) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Нематеріальні активи
зараховуються на баланс за первісною вартістю. Формування первісної вартості НМА
залежить від способу надходження та згідно пп.11-17 П(С)БО 8. Строк корисного
використання нематеріальних активів визначається компанією самостійно, при визнанні НМА
активом, але не більше 120 місяців.
Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом
строку їх корисного використання, згідно пп. 25-31 П(С)БО 8. Основними показниками, які
враховуються при нарахуванні амортизації НМА є:
- термін корисного використання об’єкта НА ,
- ліквідаційна вартість об’єкта НА,
- метод амортизації.
При розрахунку амортизовуваної вартості ліквідаційна вартість НА прирівнюється до
нуля. Нарахування амортизації здійснюється прямолінійним методом.
НА з нульовою
залишковою вартістю значаться в обліку доти, доки існує можливість отримувати економічні
вигоди від їх використання.
Протягом 2014 року Компанією обліковувалися нематеріальні акти первісна вартість
яких склала 31,0 тис. грн.
.
Примітка 1.14 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та активи групи
вибуття»
У 2014 році Компанія не здійснювала переведення основних засобів до активів групи
вибуття.
Примітка 1.15 «Припинена діяльність»
Протягом звітного року Компанія надавала весь спектр послуг, передбачених Статутом .
Компанія не здійснювала припинення жодного виду діяльності.
Примітка 1.16 «Похідні фінансові інструменти»
Компанія не здійснювала операції з похідними фінансовими інструментами
Примітка 1.17 «Податок на прибуток»
Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток страхової
діяльності здійснюється як оподаткування операцій особливого виду.
Дохід від страхової діяльності, що оподатковується за ставкою 3% складається:
www.halytska.if.ua
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-

сума страхових внесків, одержаних (нарахованих) страховиками-резидентами за
договорами страхування i перестрахування ризиків, зменшених на суму страхових внесків,
сплачених страховиком за договорами перестрахування з резидентом;

-

суми винагород, належних страховику за укладеними договорами страхування,
співстрахування,перестрахування;

-

доходи від реалізації права регресної вимоги страховика до страхувальника або іншої
особи, відповідальної за заподіяні збитки в частині перевищення над виплаченими
страховими відшкодуваннями;

- суми винагород за надання послуг сюрвейєра, аварійного комісара та аджастера, страхового
брокера та агента;
- інші доходи від страхової діяльності
Інші доходи, одержувані страховими, перестраховими організаціями від діяльності, не
пов’язаної зі страхуванням, оподатковуються на загальних підставах .
Відповідно до податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних
розмірах:
з 1 січня по 31 грудня 2012 року – 21 %;
з 1 січня по 31 грудня 2013 року – 19 %;
з 1 січня 2014 року– 18%
Дохід Компанії для оподаткування за ставкою 3% відповідно до декларацій з податку
на прибуток за 2014 рік склав 38700,1 тис.грн..
Доходи від діяльності Компанії, не пов’язаної із страхуванням, згідно податкової
декларації склали-1010,9 тис.грн..
Витрати компанії-267,0 тис.грн..
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток
здійснюється Компанією відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17
,,Податок на прибуток’’.
Примітка 1.18 «Власні акції , викуплені у акціонерів»
Порядок придбання та викупу компанією власних акцій встановлюється відповідно до
чинного законодавства та врегульовується Статутом та внутрішнім нормативним документом
Компанії.
Компанія має право викуповувати у акціонерів оплачені ними власні акції за рахунок
сум, що перевищують статутний капітал Компанії, для наступного їх перепродажу. Такі акції
повинні бути реалізовані у строк до одного року. Протягом цього періоду розподіл прибутку, а
також голосування і визначення кворуму на загальних зборах акціонерів проводиться без
урахування придбаних Компанією власних акцій.
Викуп власних акцій здійснюється з наступним повідомленням. У повідомленні
зазначаються кількість, тип та/або клас акцій Товариства, що належать особі (кожній з осіб,

www.halytska.if.ua

34

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
що діють спільно) та кожній з її афілійованих осіб, а також кількість простих акцій
Товариства, які особа (особи, що діють спільно) має намір придбати.
Викуп та реалізація акцій компанії здійснювалися відповідно до чинного законодавства
України. Облік викуплених акцій здійснюється на балансовому рахунку 451. Протягом
звітного року викуп акцій у акціонерів Компанія не здійснювала. Станом на 31 грудня 2014
року викуплених та нереалізованих акцій не має.
Примітка 1.19 «Доходи та витрати»
Протягом 2014 року облік доходів та витрат Компанією здійснювався у відповідності з
Законом України ,,Про Страхування’’, Податкового Кодексу України, обліковою політикою
компанії та внутрішніми положеннями.
Доходи і витрати визнаються компанією за таких умов:
а) визнання реальної заборгованості за активами та зобов'язаннями Компанії;
б) фінансовий результат операції, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути
точно визначений.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договором між її
учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами чинного законодавства
України.
Доходи і витрати визнаються за кожним видом діяльності (Страхової, Іншої, не
пов”язаної із страхуванням, фінансової) компанії. Критерії визнання доходу і витрат
застосовуються окремо до кожної операції компанії. Кожний вид доходу і витрат
відображається в бухгалтерському обліку окремо. У результаті використання активів компанії
іншими сторонами доходи визнаються у вигляді процентів, роялті. Проценти визнаються у
тому звітному періоді, до якого вони належать, та розраховуються, виходячи з бази їх
нарахування та строку користування відповідними активами або сум заборгованості компанії.
Умовою визнання процентів є імовірність отримання компанією економічної вигоди.
Доходи (витрати) за безперервними послугами (наприклад,надання послуг по
страхуванню) визнаються щомісяця протягом усього строку дії угоди
про надання
(отримання) послуг і відображаються в бухгалтерському обліку за принципом нарахування.
Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються після завершення
кожного етапу операції протягом дії угоди про надання (отримання) послуг і відображаються в
обліку за принципом нарахування. Нарахування доходів (витрат) здійснюється з дати
оформлення документа, що підтверджує надання (отримання) послуги.
У результаті операційної діяльності в компанії виникають такі доходи і витрати:
- процентні доходи і витрати;
- комісійні доходи і витрати;
- прибутки (збитки) від страхових операцій;
- дохід у вигляді дивідендів;
- доходи від повернення раніше списаних активів;
- інші операційні доходи і витрати;
- загальні адміністративні витрати;
- витрати на формування спеціальних резервів компанії;
- податок на прибуток.
Визнані Компанією доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку із
застосуванням принципу нарахування та відповідності згідно з прийнятою компанією
обліковою політикою.
Доходи і витрати компанії відображаються в бухгалтерському обліку за рахунками
класів 7,9. Залишки за рахунками доходів і витрат відображаються наростаючим підсумком з
початку року та в кінці звітного фінансового року закриваються на рахунок 44 "Прибуток
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звітного року.”
Якщо заборгованість за нарахованими доходами визнана безнадійною, то компаня списує
її за рахунок сформованих резервів. Протягом 2014 року списання безнадійної заборгованості
за рахунок резервів проведено не було.
Примітка 1.20 «Іноземна валюта»
Іноземна валюта в балансі Компанії не обліковується.
Примітка 1.21 «Взаємозалік статей активів і зобов’язань»
Процедури бухгалтерського обліку в Компанії виключають можливість здійснення
взаємозаліку (крім випадків, передбачених чинним законодавством) активів та зобов’язань,
або доходів та витрат як у бухгалтерських записах, так і у фінансовій звітності, а саме:
кредитів, депозитів, кредиторської та дебіторської заборгованості різних юридичних та
фізичних осіб.
Компанією жодного разу не проводився взаємозалік статей балансу.
Примітка 1.23 «Ефект змін в обліковій політиці та виправлення суттєвих помилок»
До початку кожного року Компанія розробляє та затверджує Облікову Політику
Компанії та доводить до відома всіх структурних підрозділів. Облікова Політика Компанії на
2014 рік затверджена рішенням Правління компанії від 23.12.2013 р. №18 . Протягом 2014
року Компанія не вносила змін до Облікової Політики та не здійснювала корегування суттевих
помилок, у зв’язку з їх відсутністю.
Примітка 1.24«Важливі управлінські судження у застосуванні облікової політики та
оцінки невизначеності»
При підготовці фінансової звітності керівництво вживає ряд суджень, оцінок та
припущень щодо визнання та оцінки активів, зобов'язань, доходів і витрат.
Важливі управлінські судження. Наступні судження є важливими управлінськими
судженнями у застосуванні облікової політики Товариства, що мають найбільший вплив на
фінансову звітність.
Визнання відстрочених податкових активів.
Міра, в якій відстрочені податкові активи можуть бути визнані, базується на оцінці
ймовірності майбутнього оподаткованого прибутку Товариства, щодо якого відстрочені
податкові активи можуть бути визнані. Крім того, також потрібно судження в оцінці впливу
будь-яких правових або економічних обмеженнях та невизначеності в різних податкових
аспектах.
Примітка 1.25 “Виплати персоналу”
Всі винагороди персоналу в Компанії є короткостроковими винагородами (включаючи
відпустку), оцінюються як поточні зобов'язання, включаються в зобов'язання по персоналу та
оцінюються за недисконтованими сумами, які Товариство планує виплатити в результаті
невикористаних прав.
Компанія сплачує фіксовані внески до незалежних органів та страхує окремих співробітників
якщо це вимагається законодавством України. Товариство не має юридичного або визначеного
зобов'язання щодо сплати внесків на додаток до фіксованих внесків, які визнаються як витрати
в тому періоді, в якому нараховано виплати працівникам.
Примітка 2 «Економічне середовище, в умовах якого компанія здійснює свою
діяльність»
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Протягом 2014 року тривало уповільнення зростання світової економіки, викликане
насамперед низькими результатами політики стимулювання економічної активності
розвиненими країнами світу.
Вищенаведене впливало на розвиток економіки України. Уповільнення економічного
зростання було викликане зниженням обсягів сільськогосподарського виробництва,
насамперед рослинництва, внаслідок не врожаю . Прискорення індексу виробництва базових
галузей, що спостерігалось упродовж року, поступово уповільнювалось до кінця звітного
періоду.
Тривало збільшення інфляційного тиску. За даними Державної служби статистики
України рівень інфляції за 2014 рік склав 124,9 %.
Проте , незначний ріст розвитку страхового ринку України свідчить про зацікавленість
у провадженні страхових послуг як з боку страховиків, так і з боку страхувальників. Проте
такий розвиток не забезпечує стану фінансової надійності ринку, що особливо виявляється за
впливу важко прогнозованих форс-мажорних обставин. Наприклад, наслідки військових дій
2014 року , які будуть мати негативний впли в і на подальші роки, змусили замислитися топменеджерів страхових компаній (СК) над тим, як шляхом ефективного менеджменту можна
вберегти компанію від збитків у майбутньому і забезпечити їй фінансову стабільність за будьяких зовнішніх впливів.
Якість функціонування вітчизняного страхового ринку яскраво виявила економічна та
політична криза 2013-2014 років. По-перше, призупинилася висхідна тенденція розвитку
страхового ринку України. По-друге, за 2013-2014 роки Національна комісія , що здійснює
регулювання ринків фінансових послуг України вилучила із Державного реєстру фінансових
організацій значну кількість страхових компаній через неспроможність виконання своїх
зобов’язань, у кількох СК були зупинені ліцензії, у інших – анульовані ліцензії .
Ситуація, що склалася, засвідчила підвищену чутливість страхових організацій до
впливу зовнішніх чинників та неефективний менеджмент, що не забезпечував прибутковість
компаній. Однак, у сучасних умовах розвитку економіки України ,можливі заходи для
вирішення базових проблем управління страховою компанією, а зокрема:
1. Визначення методології розрахунку страхових тарифів, що забезпечить
еквівалентність зобов’язань страхувальників і страховика. Йдеться про обсяг страхових
премій, адекватний потенційним страховим виплатам, який дозволить виконувати
страховикові свої зобов’язання не лише перед клієнтами, а й перед співробітниками,
постачальниками та іншими контрагентами.
2. Створення системи управління обсягом і ефективністю розміщення частини
статутного фонду, дало вибір підходу до формування гарантійної фінансової стійкості СК і не
застосовував системного підходу до управління. За умов активного розвитку страхової сфери
значна частина топ-менеджерів робила ставку на захоплення частки ринку шляхом
демпінгування цін, не приділяючи при цьому належної уваги управлінню страховими
резервами, зокрема рівню їх ліквідності, й т. ін.
3. Формування системи управління розміром та структурою страхового портфеля, що
забезпечить бажану фінансову надійність і прибутковість діяльності страхової компанії за
поточних умов внутрішнього та зовнішнього середовища її функціонування.
4.Встановлення розміру страхових резервів, адекватного зобов’язанням; формування
страхових резервів з урахуванням особливостей видів і об’єктів страхування, розподілу
ризиків у просторі та часі й інших об’єктивних характеристик ризиків, які взяті на
страхування; запровадження системи ефективного розміщення страхових резервів.
5. Застосування системи перестрахування дозволить збалансувати ризики, страховий
портфель та страхові резерви СК, враховуючи обсяги і структуру власних коштів страховика.
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6. Систематичного проведення стрестествування для виявлення
та управління
ризиками.
Отже, для забезпечення фінансової надійності СК необхідно розробити систему
тактичного менеджменту, що дасть змогу комплексно вирішити описані вище базові проблеми
управління нею та враховуватиме зовнішні фактори.

Примітка 3. Перехід на нові та переглянуті стандарти і тлумачення, що
забезпечують контекст , в якому слід читати стандарти.
Приватне акціонерне товариство страхова компанія “Галицька” повинне застосовувати
МСФЗ, які є чинними для періодів, що закінчуються 31 грудня 2014 р. Тому датою переходу
на МСФЗ є 01 січня 2012 року.
Відповідно до частини п'ятої статті 121 Закону, яка набрала чинності з 01.01.2012 р.,
фінансова звітність та консолідована фінансова звітність, складені за міжнародними
стандартами, подаються у порядку, визначеному цим Законом. Порядок подання фінансової
звітності затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 № 419.
Звітність, що подається до Нацкомфінпослуг складається за формами та у строки,
встановлені Порядком складання звітних даних страховиків, затвердженим розпорядженням
Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг від 03.02.2004 №39,
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.04.2004 за № 517/9116 (далі-Порядок).

Примітка 4. Запаси.
В рядку 1100 Ф1”Баланс” на кінець звітного періоду відображено запаси в сумі 241
тис.грн. Запаси компанії існують у формі основних та допоміжних матеріалів для
використання у виробничому процесі , та для надання послуг у галузі страхування. Основна
частина запсів- це бланки суворої звітності, сума яких становить 129,0 тис. грн.
Матеріальні активи з очікуваним терміном використання до 1 року та вартістю до 50
грн. вважаються малоцінними та швидкозношуваними предметами (МШП), які не
амортизуються, їх вартість відноситься на операційні витрати компанії.
Примітка 5. Грошові кошти компанії.
Грошові кошти компанії складаються з грошових коштів на поточних рахунках та
коштів на депозитних вкладах в банківських установах та коштів в дорозі. В рядку 1165
Ф1”Баланс” на кінець звітного періоду відображено кошти в національній валюті в сумі 18071
тис.грн.. Зокрема це кошти на поточних рахунках в сумі 6059,6 тис. грн.,та кошти на
депозитних рахунках в банках в сумі 12011 тис. грн.
Іншими коштами в банках компанія не володіє.
Примітка 6. Кредити та заборгованість
У звітному періоді кредитні ресурсами компанією не залучалися.
Примітка 7. Цінні папери у портфелі компанії на продаж
Таблиця 7.1 Цінні папери у портфелі компанії на продаж
Рядок
Найменування статі
Звітний період
Порередній період
1
Акції
--2
Внески в статутний фонд 264985,4
20,0
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3

Інвестиційні сертифікати
Разом:

264985,4

16020,0
16040,0

В рядку 1035 Ф1”Баланс” “Довгострокові фінансові інвестиції” в сумі 264985 тис. грн..
відображено внесок у статутний капітал.

Примітка 8. Інвестиції в асоційовані компанії
Компанія не здійснювала інвестиції в асоційовані та дочірні Компанії.
Примітка 9. Інвестиційна нерухомість
Відповідно до облікової політики компанії визначено, що інвестиційна нерухомість –
нерухомість (земля чи будівля або частина будівлі, або їх поєднання), утримувана компанією
з метою отримання орендних платежів або збільшення вартості капіталу чи для досягнення
обох цілей. Один і той самий об'єкт нерухомості може бути розділений на конструктивно
відокремлені частини, що використовуються з різною метою: одна частина - для отримання
доходу від орендної плати або збільшення капіталу, інша - для використання в процесі
діяльності компанії або для адміністративних цілей. У бухгалтерському обліку такі частини
об'єкта нерухомості відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Якщо ці
частини не можуть бути продані окремо, то такий об'єкт визнається інвестиційною
нерухомістю за умови, що лише частина об'єкта ( до 50% від загальної плоші будівлі)
утримується для використання в процесі діяльності компанії або для адміністративних цілей.
На балансовому рахунку 100 ,,Інвестиційна нерухомість’’ обліковується власна будівля
компанії за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Василіянок,26, яка буде передана в
оперативну оренду та громадська зупинка. Інвестиційна
нерухомість обліковується за
первісною (амортизованою) вартістю.
Таблиця 9.1 Інвестиційна нерухомість оцінена за методом собівартості(тис.грн.)
Рядок
Найменування статті
Всього
1
Залишок на початок року
---2
Первісна вартість
---3
Знос
---4
Залишок на кінець року
812
5
Первісна вартість
1094
6
Знос
282
По інвестиційній нерухомості амортизація нараховується за прямолінійним методом,
строк корисного використання 20 років. Інвестиційна нерухомість в бухгалтерському обліку
відображається за амортизованою собівартістю, яка включає в ціну придбання всі витрати, що
безпосередньо пов’язані з її придбанням. Вважаємо, що амортизована собівартість
інвестиційної нерухомості не суттєво відрізняється від справедливої вартості.
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Примітка 10. Гудвіл
Протягом звітного та попереднього років відсутні операції по визнанню гудвілу.

Примітка 11. Основні засоби

В ряд. 1010,1011,1012- відображено інформацію відносно основних засобів виробничого
характеру та інвестиційної нерухомості. Переоцінка вартості основних засобів компанією
в зв”язку з переходом МСФЗ не проводилася за недоцільністю. Основні засоби
обліковуються за амортизованою вартістю. Станом на 31 грудня 2014 року первісна
вартість основних засобі становить 3222,0 тис. грн, нараховано амортизації -1332,0 тис.
грн. Відповідно залишкова вартість становить 1890,0 тис. грн. Структура основних
засобів компанії за залишковою вартістю складається з наступних груп:
- Інвестиційна нерухомість – 812,7 тис.грн
- Земельні ділянки – 482,5 тис. грн;
- Будівлі та споруди – 938,0 тис.грн;
- Машини та обладнання- 170,9 тис.грн;
- Транспортні засоби- 83,4 тис.грн,
- Інструменти, прилади та інвентар-108,3 тис.грн;
- Інші основні засоби- 106,9 тис. грн.
Примітка 12. Інші оборотні активи
В ряд 1190 Ф1”Баланс” на кінець звітного періоду відображено інші оборотні активи в сумі
114,0 тис. грн. Це активи, призначені для виробничого використання протягом операційного
циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Значну частку оборотних активіі
займають витрати майбутніх періодів – витрати, що мали місце протягом поточного або
попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.
Примітка 13. Резерви за зобов’язаннями
Таблиця 13.1 Резерви та зобов”язання
Сума
очікувано го
Залишок
Сторнова но відшкодування
Залишок
Код
на
Використано у невикористану витрат іншою
на кінець
рядка початок
звітному році
суму у
стороною, що
року
року
звітному році врахована при
нараховано додаткові
оцінці
(створено) відрахування
забезпече ння
Збільшення за звітний
рік

Види забезпечень і резервів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Забезпечення на виплату
відпусток працівникам

710

28

20

-

48

-

-

0

Забезпечення наступних витрат на
додаткове пенсійне забезпечення

720

-

-

-

-

-

-

-

730

208

0

-

-

-

-

208

740

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення наступних витрат на
виконання гарантійних
зобов'язань
Забезпечення наступних витрат на
реструктуризацію
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Забезпечення наступних витрат на
750
виконання зобов'язань щодо
обтяжливих контрактів
Страхові резерви
760
Частка пере страховиків у
770
резервах незароблених премій
Резерв сумнівних боргів

775

Разом

780

-

-

-

11059

8945

-144

11151

-

-

-

-

-

-

20004

-298

-

-

-442

8667

-

-

19770

48

В розділі 2 Пасиву рядок 1530 балансу “Страхові резерви “ відображено зобов”язання
нараховані Компанію у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку. Значну питому вагу займаєть резерви пов”язанні з страховою діяльністю.
Зокрема, резерв незароблених премій станом на 31 грудня 2014 року становить 15917,7
тис.грн.. Резерв незароблених премій на кінець 2014 року сформований методом 1/365.
Компанія у відповідності до Закону України” Про страхування” формує резерв збитків.
Станом на 31 грудня 2014 року даний резерв склав 1754,3,0 тис.грн.. Страхова компанія
“Галицька” являється асоційованим членом МТСБУ, володіє ліцензією на здійснення
обов”язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних
засобів. У відповідності до чинного законодавства ПрАТ СК “Галицька” зобов”язана
формувати інші технічні резерви, зокрема резерв збитків, які виникли але не заявлені.
Станом на кінець звітного періоду резерв збитків, які виникли але не заявлені склали
2332,2 тис.грн.
Оцінка адекватності страхових зобов”язань компанії розрахована та підтверджена
фахівцем з актуарної та фінансової математики Карташов Ю.В.
Оскільки розміри резервів, сформованих за методами, визначеними законодавством,
перевищують розмір резервів сформованих актуарно на підставі перевірки адекватності
зобов’язань, рекомендовано в фінансовій звітності зазначати розмір резервів, що сформовані
відповідно законодавства, а саме:
резерв незароблених премій –15917,7 тис.грн.;
резерв заявлених, але не виплачених збитків- 1754,3 тис.грн.
резерв збитків, які виникли, але не заявлені –2332,2 тис.грн.

Примітка 14. Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги

Рядок
1

Таблиця 14.1 Кредитоська заборгованість
Найменування Примітки
Звітний рік
статті
Кредиторська
109
заборгованість

Попередній рік
10634

Кредиторська заборгованість відображена у рядку 1610 Ф1”Баланс” на кінець звітного
періоду в сумі 109,0 тис. грн. носить поточний характер і не вважається простроченою
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Примітка 15. Інші зобов’язання
Таблиця 15.1 Інші зобов”язання
Рядок
1
2

3

Найменування примітки
статті
Зобов”язання
по авансах
Зобов”язання
перед
працівниками
компанії
Інші
поточні
зобов”язання
Разом:

Звітнимй
період
125

Попередній
період
67

---

--

5

3

130

70

Примітка 16. Статутний капітал
Таблиця 16.1 Статутний капітал
рядок
Найменування
кількічть
прост
превілейовані
статті
1
Статутний фонд 170 тис.шт..
8500,0
----на
початок
звітного періоду
2.
Статутний фонд 170 тис. шт
8500,0
-----на
кінець
тис.грн
звітного періоду
За звітний період руху коштів по статутному капіталу не було.

Всього
8500,0
тис.грн
8500,0
тис.грн..

Примітка 17. Доходи та витрати Компанії
Таблиця 17.1
Найменування показника
1
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда
активів
Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціальнокультурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів
непродуктивні витрати і втрати
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Код рядка

Доходи

Витрати

2

3

4

440

-

0

450
460
470

0
-

-

480

-

-

490
491
492

X
X

2285,5
-

42

РІЧНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ НА 31.12.2014
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати: дивіденди
Проценти
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи і витрати: реалізація фінансових інвестицій
Реалізація необоротних активів
Реалізація майнових комплексів
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи
Списання необоротних активів
Інші доходи і витрати

500

0

0

510
520
530
540
550
560
570
580
590
600
610
620
630

0
X
978,1
0
X
1726,2

Х
0
Х
270,5

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами,
роботами, послугами)

631

-

-

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за
товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними
сторонами

632

-

-

Примітка 18. Податок на прибуток
Згідно з чинним законодавством, оподаткування податком на прибуток страхової
діяльності здійснюється як оподаткування операцій особливого виду.
Оподатковуваний прибуток від страхової діяльності, що розраховується як сума
страхових внесків, одержаних (нарахованих) страховиками-резидентами за договорами
страхування i перестрахування ризиків, зменшених на суму страхових внесків, сплачених
страховиком за договорами перестрахування з резидентом, оподатковується у 2014 році за
ставкою 3%.
Інші доходи, одержувані страховими, перестраховими організаціями від діяльності, не
пов’язаної зі страхуванням, оподатковуються на загальних підставах .
Відповідно до податкового кодексу ставка податку на прибуток визначена у наступних
розмірах:
з 1 січня по 31 грудня 2013 року – 19 %.
З 1 січня по 31 грудня 2014 року - 18%
Дохід Компанії отриманий страховиком
в податковому обліку відповідно до
декларацій з податку на прибуток за 2014 рік склав 38700,1 тис.грн..
Доходи від діяльності Компанії, не пов’язаної із страхуванням, згідно податкової
декларації склали-1010,9,0 тис.грн..
Валові витрати компанії- 266,9 тис.грн..
Визнання витрат (доходів), активів та зобов’язань, пов’язаних з податком на прибуток
здійснюється Компанією відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 17
,,Податок на прибуток’’.
За 2014 рік у звіті про фінансові результати відображено податок на прибуток в сумі
1304,8 тис. грн., зокрема податок на дохід від провадження страхової діяльності в розмірі
1161,0 тис. грн, та податок на прибуток від діяльності , не пов”язаної із страхуваннямwww.halytska.if.ua
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143,8 тис. грн.

Примітка 19. Прибуток на одну просту акцію
Таблиця 19.1 Розрахунок прибутку на одну просту акцію.
Рядок
1

2
3

Найменування статті
Прибуток, що належить
акціонерам:
Власникам простих акцій
Кількість акцій
Прибуток на одну акцію

Звітний період
1626,4
1626,4
170000
0,01

(тис.грн.)
Попередній період
22684,9
22684,9
170000
0,13

Примітка 20 . Дебіторська заборгованість
У роздлі 1 активу
Балансу
( рядок 1065)
відображено залишок коштів у
централізованих страхових резервних фондах у сум1 5407,0 тис. грн.. Це фактично
довгострокова дебіторська заборгованість виникла в результаті розрахунків з МТСБУ.
Дебіторська заборгованість за товари , роботи і послуги відображена в рядку 1125
Ф1”Баланс” в сумі 506,0 тис. грн.носить поточний та довготерміновий характер,
терміном погашення від шести до 24 місяців. Зокрема, компанією на кінець звітного
періоду обліковується резерв сумнівних боргів в сумі 63,0 тис. грн.. Даний резер
сформований по заборгованості пред компанією Укрпромбанку.
Примітка 21. Операції з пов’язаними особами
Істотна участь в капіталі, розмір якої 97,5453 %, належала юридичній особі
ПАТ „Івано-Франківськцемент” до вересня 2013 року.
У 2013 році відбулася перереєстрація прав власності в реєстрі акціонерів ПрАТ страхова
компанія “Галицька” . Змінився відсоток акцій у акціонерів , яким належить 10 та більше
відсотків акцій, а саме :
На рахунку юридичної особи ПАТ „Івано-Франківськцемент” зменшиласть кільність
акцій на 165827 шт . і становить 0 штук, або 0,00%;
На рахунку фізичної особи збільшилась кількість акцій на 33166 штук і становить
19.5118%;
На рахунку фізичної особи збільшилась кількість акцій на 99519 шт і становить
58.5406%.
Операції з пов”язаними особами у 2014 роції не проводилися.
Примітка 22.Собівартість,адміністративні витрати компанії та витрати на збут
Загальна сума адміністративних витрат у звіті про фінансові результати за 2014 рік
відображена в сумі 2709,7 тис. грн.. Зокрема це витрати пов”язані з утриманням апарату
управління Компанією. Їх ріст у порівнянні з 2013 роком склав 25,2 відсотки. Витрати на збут
www.halytska.if.ua
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займають значну частину у загальних витратах компанії і становлять 14648,8 тис. грн.. Ії рість
у порівнянні з 2013 роком складає 187,6 %. Витрати на збут- це витрати пов”язані з основною
діяльністю компані- це проведення страхової діяльності.
Примітка 23. Потенційні зобов”язання компанії
Компанія своєчасно, згідно умов заключених договорів здійснює оплату за придбані
основні засоби, нематеріальні активи, цінні папери. Станом на 31 грудня 2014 року компанія
не має зобов’язань за придбані основні засоби та нематеріальні активи, цінні папери , які
компанія не не сплатила своєчасно згідно договорів.
Компанія своєчасно, згідно умов заключених договорів здійснює оплату за оперативну
оренду приміщень, станом на 31 грудня 2014 року заборгованість за оренду приміщень. яку
компанія не сплатила є поточною.

Примітка 24. Страхове відшкодування
Страхування - це спосіб захисту майнових iнтересiв юридичних та фізичних осiб в
умовах ринкової економіки. Головним показником страхової компанiї є здатність виконувати
взятi на себе зобов”язання перед страхувальником, тобто проводити виплату страхового
відшкодування при настанні страхового випадку. За 2014 рiк сума виплат страхового
вiдшкодування склала 6401,1 тис.грн., що в порiвняннi з минулим роком (2435 тис.грн.)
складає 262,9 %.
Виплата страхового вiдшкодування проводилася по особистому , майновому та
обов”язковому видах страхування.
Найбільша питома вага у загальній сумі виплат страхового відшкодування припадає на
виплати страхового відшкодування по обов”язкоиз видах страхування , зокрема по
страхуванню цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в сумі
5892,1 тис. грн.. Документи на проведення виплат страхового вiдшкодування оформляються у
відповідності до вимог правил страхування та чинного законодавства. Заборгованості перед
страхувальниками у компанії не має.

Примітка 25. Перестрахування.
Відповідно до Закону Украни “Про страхування” , страхова компанiя має право брати на
себе зобов”язання в розмiрi 10% від суми сформованих технічних резервiв та сплаченого
статутного фонду .Станом на 1 сiчня 2015 року власна відповідальність компанiї по одному
договору страхування становить 2850,4 тис. грн. Договори страхування, страхова сума яких
перевищує 2850,4 тис.грн. та з підвищеним рівнем ризику пiдлягають перестрахуванню.
Співпрацю по перестрахуванню компанiя здійснює з такими страховими компанiями
України : ПАТ СК “Скайд”, СК”Скарбниця”, ПАТ СК”Дністер”, ТзДВ “Домінанта” ПрАТ
СК»Рідна» та інші. По договорах перестрахування отримано 56,4 тис.грн., передано на
перестрахування 1009,10 тис.грн..
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Примітка 26. Страхові контракти
Вимога щодо проведення аналізу збитковості страхових продуктів і адекватності
резервів під збитки по догворах страхування міститься у Міжнародних стандартах фінансової
звітності 4 “Страхові контракти”. Параграф 18 цього стандарту вимагає здійснювати
підсумування на рівні портфеля контрактів, яким взагалі притаманні подібні ризики, і
управління якими здійснюється як єдиним портфелем.
Для оцінювання адекватності резервів збитків ( що виникли, але незаявлені та збитків,
що заявлені, але не врегульовані) використовуються методи математичної статистики,
зокрема перевірка статистичних гіпотез та там, де є достатній для аналізу обсяг даних,
актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі трикутників розвитку
страхових виплат.
Для оцінювання адекватності резервів незароблених премій використовуються
методи математичного моделювання комбінованої збитковості , теорії випадкових процесів,
методи теорії ймовірності та математичної статистики. Тестування адекватності страхових
резервів проводиться відповідно до МСФЗ в розрізі класів страхування.
Згідно прийнятої методології , формування страхових резервів Компанії проводиться
у відповідності до вимог чинного законодавства.
- Резерв незароблених премій : формуються методом 1/365 (“Pro rata tampors”). Відкладені
аквізиційні витрати не формуються , проте відповідно до пп.3.3 Порядку вони
опоседковано враховані при формуванні резервів незароблених премій .
- Резерв заявлених , але не виплачених збитків : відповідно до п.4 Порядку.
- Резерв збитків, що виникли , але не заявлені : формується методом фіксованого відсотка
від зароблених премій для деяких видів страхування.
Розмір сформованих страхових резервів станом на 31.12.2014 року та розмір страхових
резервів з урахуванням тесту адекватності зобов”язань наведено в таблиці:
Таблиця 25.1
№
Резерв
Сформовано на звітну Розмір з урахуванням
дату(тис.грн)
тесту адекватності
зобов”язань
1.
Незароблених премій
15917,7
15917,7
2.
Збитків, що виникли але не заявлені 2332,2
2332,2
3.
Збитків, що заявлені , але не
1754,3
1754,3
виплачені

Висновок зробений спеціалістом з математичних розрахунків.
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