ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ
Приватного акціонерного товариства
«Страхова Компанія «Скіфія» за 2012 рік.
1. Основна діяльність.
Приватне акціонерне товариство «Страхова Компанія «Скіфія» ( надалі —
Компанія), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 20945990 , зареєстрована у Державному
реєстрі фінансових установ 29.02.1996 р., реєстраційний номер 11100824.
Компанія надає послуги з недержавного страхування, інші, ніж страхування життя,
відповідно до отриманих ліцензій.
2. Облікова політика.
2.1 Основа підготовки фінансової звітності.
Фінансова звітність Компанії за 2012 рік є попередньою, яку підготовлено на підставі
рахунків бухгалтерського обліку відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової
звітності (МСФЗ) та Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО). При
складанні фінансової звітності Компанія також керувалася вимогами спільного Листа
Національного банку України, Міністерства Фінансів України та Державної служби
статистики України від 07.12.2011 р. № 12-208/1757-14830, № 31-08410-06-5/30523, №
04/4-07/702.
У фінансовій звітності Компанії за 2012 рік не наводиться порівняльна інформація за
2011 рік (крім балансу).
Суми, вказані у фінансових звітах Компанії, надаються у тисячах гривень.
2.2 Іноземна валюта.
Бухгалтерський облік та фінансова звітність Компанії ведуться у національній валюті
України - гривні. Статті фінансової звітності, що відображено у іноземній валюті,
перераховуються у гривні з використанням курсу обміну, встановленому Національним
банком України на день складання такої звітності.
Облік операцій в іноземній валюті ведеться Компанією відповідно до вимог МСБО 21.
2.3 Основні засоби та нематеріальні активи
Визнання, оцінка і облік основних засобів та нематеріальних активів здійснюється
Компанією відповідно до вимог МСБО 16 та МСБО 38.
У фінансовій звітності основні засоби відображено за собівартістю за вирахуванням
накопиченої амортизації.
При нарахуванні амортизації основних засобів та нематеріальних активів
застосовується прямолінійний метод, виходячи із терміну корисного використання по
кожному об'єкту, що входить у склад окремої групи основних засобів, без урахування
ліквідаційної вартості. Для малоцінних необоротних матеріальних активів амортизація
нараховується у розмірі 100% вартості таких об'єктів у першому місяці їх використання.
Діапазон термінів корисного використання основних засобів та нематеріальних активів
наступний:
IV група основних засобів :
(комп’ютери, телефони, інша побутова та офісна техніка) — 24 місяці;
V група основних засобів (автомобілі) — 60 місяців;
VI група основних засобів (меблі) — 48 місяців;
X група нематеріальних активів :
ліцензії — 120 місяців;
програмне забезпечення — 24 місяці.
2.4 Фінансові інструменти.

Визнання, оцінка і облік фінансових інструментів здійснюється Компанією відповідно
до вимог МСФЗ 9, МСБО 28, МСБО 31, МСБО 32
Довгострокові фінансові активи відображаються Компанією в обліку та звітності за
справедливою вартістю.
2.5 Дебіторська заборгованість.
Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги визнається Компанією за
первісною вартістю та відображається у звітності за чистою вартістю реалізації. Для
визначення чистої вартості реалізації розраховується резерв сумнівних боргів. Розмір резерву
сумнівних боргів розраховується за методом використання абсолютної суми сумнівної
заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Станом на
31.12.2012 року резерв сумнівних боргів не розраховувався.
2.6 Доходи та витрати
Доходи за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків на
території України та за її межами визнаються за методом нарахування.
Доходи за договорами страхування, співстрахування та перестрахування ризиків
на території України та за її межами відображаються у звітності з урахуванням руху
резервів незароблених премій та частки перестраховиків у таких резервах.
Витрати визнаються витратами окремого періоду одночасно з визнанням доходу, для
отримання якого вони впроваджені. Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом
певного періоду, включаються до складу витрат того періоду, в якому вони були впроваджені.
2.7 Забезпечення
Формування, облік і розміщення страхових резервів здійснюються відповідно до вимог
ст. 31 Закону України «Про страхування» № 85/96-ВР зі змінами та доповненнями,
нормативних документів Державної комісії по регулюванню ринків фінансових послуг
України та відповідно до МСБО 37 у вигляді резервів незароблених премій та резервів
збитків.
Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється
залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових
внесків), в сумі 100 відсотків від загальної суми надходжень страхових платежів (страхових
премій, страхових внесків), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх
дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
 частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за
перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;
 частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за
наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;
 частки надходжень сум страхових платежів (страхових премій, страхових внесків) за
останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих;
 одержані добутки додаються.
У цьому разі останній місяць розрахункового періоду буде складатися із кількості днів
на дату розрахунку.
Кошти страхових резервів розміщуються з урахуванням безпечності, прибутковості,
ліквідності, диверсифікованості і представлені активами таких категорій:
 грошові кошти на поточному рахунку;
 банківські вклади (депозити);
 права вимоги до перестраховиків;
Крім того, за рішенням акціонерів Компанії можна створювати вільні резерви за

рахунок чистого прибутку. У 2012 році відрахування чистого прибутку до резервного
капіталу не здійснювалося.
Також обліковою політикою Компанії передбачено створювання резервів забезпечення
на виплату відпусток працівникам Компанії згідно з МСБО 19 «Виплати працівникам».
3. Доходи Компанії.
Доходи Компанії структуровані за наступними видами:
Дохід від реалізації послуг з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 3710,1 тис. грн.
Інші операційні доходи - 875,8 тис. грн., у тому числі:
 Отримана агентська винагорода від надання послуг для інших страховиків – 61,6 тис. грн.;
 Суми, що повертаються із технічних резервів, інших, ніж резерви незароблених премій
(резерви збитків) – 724,6 тис. грн.;
 Частки страхових виплат і відшкодувань, компенсовані перестраховиками – 67,3 тис. грн.;
 Регрес – суми, що отримуються в результаті реалізації переданого страхувальником або
іншою особою права вимоги до особи, відповідальної за заподіяні збитки – 22,3 тис. грн.
Інші фінансові доходи – 276,0 тис. грн.., у тому числі:
 Доходи від депозитів – 276,0 тис. грн..
Інші доходи – 35,7 тис. грн.., у тому числі:
 Доходи від операційної курсової різниці – 35,7 тис. грн.

4. Витрати Компанії.
Витрати Компанії структуровані за наступними видами:
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування - 2221,7 тис. грн.
Витрати, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів перестрахування – 0,8 тис. грн.
Витрати, пов’язані з регулюванням страхових випадків, які сталися у звітному періоді -7,3 тис. грн.
Інші операційні витрати – 787,6 тис. грн., у тому числі:
 Відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерви незароблених премій – 639,6 тис. грн.;
 Списання цінних паперів емітента ВАТ «Агромашбуд», код за ЕДРПОУ 33151719,з рахунку у
цінних паперах Компанії, що було відкрито у АТ «Містобанк», МФО 328760 ( розпорядження
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.06.2012 р. № 10-ДО-1-С та
розпорядження ПрАТ «ВДЦП» від 09.07.2012 р. № 3/0907-12) у зв’язку з анулюванням
свідоцтва про реєстрацію випуску акцій від 28.09.2007 р № 414/1/07, виданого ДКЦПФР –
148,0 тис. грн.
3. Інші витрати – 28,8 тис. грн.., у тому числі:
 Витрати від операційної курсової різниці – 28,8 тис. грн.

5. Податок на прибуток.
Поточний податок на прибуток Компанії у 2012 році склав 199,2 тис. грн.
Відповідно до вимог статті 151 Податкового Кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755VI, ставка податку на прибуток у 2012 році складала: 3 відсотки - при отриманні доходу
внаслідок виконання договорів з інших видів страхової діяльності, ніж страхування життя та
пенсійного страхування; 21 відсоток – при отриманні доходу від видів діяльності інших, ніж
страхова діяльність.
Оподаткування прибутку від страхової діяльності Компанії здійснювалось відповідно до
вимог статті 156 Податкового Кодексу України.
На кінець року відстрочені податкові зобов’язання та відстрочені податкові активи у
Компанії відсутні.

6. Фінансові інструменти.
На кінець 2012 року в обліку Компанії рахувалися наступні фінансові активи:
 Акції на загальну суму 3324,1 тис. грн., у тому числі:
АСК «Укррічфлот» - 500,0 тис. грн.
ВАТ «Будівельні конструкції» - 378,1 тис. грн.
ПАТ «Авангард» - 745,0 тис. грн.
ПАТ «Екоклін» - 596,0 тис. грн.
ПАТ «Отава» - 596,0 тис. грн.
ПАТ «Домінант-Колект» - 100,0 тис. грн.
ПАТ «Райффайзен Банк» - 200,0 тис. грн.
ПАТ «Авдєєвський коксохімзавод» - 209,0 тис. грн.
 Інвестиційні сертифікати на загальну суму 33634,6 тис. грн., у тому числі:
ТОВ «Компанія з управління активами «Промислові інвестиції» Другий Венчурний фонд»
- 33634,6 тис. грн.
У 2012 році Компанією придбано акцій на загальну суму 1851,0 тис. грн.
7. Основні засоби.
Таблиця 1 (тис. грн.)
Машини
Транспортні Інструменти, Малоцінні
Разом
та
засоби
прилади,
необоротні
обладнання
інвентар
матеріальні
(меблі)
активи

Вартість:
На 01.01.2012 р.

101,2

211,9

53,3

15,1

381,5

Надійшло

12,3

0,0

0,0

0,0

12,3

Вибуло

0,0

0,0

0,0

15,1

15,1

На 31.12.2012 р.

113,5

211,9

53,3

0,0

378,7

Накоплена амортизація:
На 01.01.2012 р. 96,2

110,6

19,2

6

232

За рік

15,3

29,5

10,9

0,0

55,7

На 31.12.2012 р.

111,5

140,1

30,1

0,0

281,7

Знос тих
об’єктів, що
вибули:

0,0

0,0

0,0

6,0

6,0

Чиста балансова вартість:
На 01.01.2012 р.

5,0

101,3

34,1

9,1

149,5

На 31.12.2012 р.

2,0

71,8

23,2

0,0

97,0

У 2012 році у Компанії відсутні наступні основні засоби:
 щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності;








оформлені у заставу;
що тимчасово не використовуються (реконструкція, консервація, тощо);
вилучені з експлуатації для продажу;
повністю амортизовані;
придбані за рахунок цільового фінансування;
взяті в операційну оренду.
Використання амортизаційних відрахувань у 2012 році Компанією не проводилось.

8. Нематеріальні активи
Ліцензії

Таблиця 2 (тис. грн.)
Програмне
Разом
забезпечення

Вартість:
На 01.01.2012 р.
261,0
Надійшло
0,0
Вибуло
0,0
На 31.12.2012 р.
261,0
Накоплена амортизація:
На 01.01.2012 р.
98,5
За рік
19,5
На 31.12.2012 р.
118
Знос тих
0,0
об’єктів, що
вибули:

4,7
0,0
0,0
4,7

265,7
0,0
0,0
265,7

4,2
0,3
4,5
0,0

102,7
19,8
122,5
0,0

0,5
0,2

163,0
143,2

Чиста балансова вартість:
На 01.01.2012 р.
На 31.12.2012 р.

162,5
143,0

У 2012 році у Компанії відсутні наступні нематеріальні активи:





щодо яких існують обмеження права власності;
оформлені у заставу;
створені власними силами Компанії;
придбані за рахунок цільових асигнувань.

9. Грошові кошти.
Станом на 31.12.2012 року грошові кошти Компанії складають:
 на поточних банківських рахунках – 1216,5 тис. грн., у тому числі:
на рахунках у гривні – 893,5 тис. грн., у тому числі:
в АБ «Клірінговий Дім» - 482,4 тис. грн.,
в АТ «Місто Банк» - 27,6 тис. грн.;
у Київській філії АТ «Місто Банк» - 383,5 тис. грн.;
на рахунках в іноземній валюті – 323,0 тис. грн., у тому числі:
в АТ «Місто Банк» - 24,7 тис. грн.;
в АБ «Клірінговий Дім» - 298,3 тис. грн.


на інших рахунках у банку (акредитиви, чекові книжки) – 1651,0 тис. грн., у тому

числі:
в АТ «Алчевська філія «Місто Банк» - 851,0 тис. грн.,
в АТ «ПУМБ» - 250,0 тис. грн.,
в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк» - 250,0 тис. грн.,
в ПАТ «Державний ощадний банк України» - 300,0 тис. грн.
Усього грошових коштів Компанії станом на 31.12.2012 р. – 2867,5 тис. грн.
10. Дебіторська заборгованість
Станом на 31.12.2012 року на балансі Компанії рахується:
 поточна дебіторська заборгованість за страхові послуги, які надані
страхувальникам, але не сплачені у сумі 331,1 тис. грн., термін непогашення якої
складає не більше 3-х місяців;
 інша дебіторська заборгованість у сумі 334,5 тис. грн., з неї терміном непогашення
більше 3-х місяців – 280,4 тис. грн., у тому числі:
ТОВ «Хімагросервіс» - 236,8 тис. грн.,
Шапошнікова Н.І. – 43,6 тис. грн.,
Передплата за оренду приміщення згідно договорів оренди – 54,1 тис. грн.
Усього дебіторська заборгованість Компанії станом на 31.12.2012 р. складає 665,6 тис.
грн.
Безнадійної дебіторської заборгованості у 2012 році Компанією не списувалось.
Дебіторська заборгованість пов’язаних сторін відсутня.
11. Кредиторська заборгованість
Станом на 31.12.2012 року на балансі Компанії рахується кредиторська
заборгованість за товари, роботи, послуги у сумі 1,2 тис. грн.
Кредиторська заборгованість за авансами, отриманими від страхувальників, складає
138,3 тис. грн.
12. Несплачені податки та зобов’язання за соціальним страхуванням.
Станом на 31.12.2012 року на балансі Компанії рахується кредиторська заборгованість з
бюджетом у загальній сумі 70,5 тис. грн., у тому числі:
 за податком на прибуток, термін сплати якого не настав – 54,5 тис. грн.,
 за податком на доходи фізичних осіб, термін сплати якого не настав – 4,5 тис. грн.,
 за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,
термін сплати якого не настав – 11,5 тис. грн.
13. Забезпечення.
Станом на 31.12.2012 року в Компанії рахуються наступні види забезпечень:
 Резерви незароблених премій – 1379,0 тис. грн.,
 Резерви збитків – 163,1 тис. грн.
 Частка перестраховиків в страхових резервах – 301,6 тис. грн.
Усього забезпечень за вирахуванням частки перестраховиків – 1240,5 тис. грн.
У порівнянні з початком 2012 року розміри резервів незароблених премій та збитків
зменшилися на 565,2 тис. грн., що пов’язано зі зменшенням надходжень від реалізації
страхових послуг у звітному році.
Також у 2012 році Компанією створено забезпечення на виплату відпусток працівникам
у сумі 35,4 тис. грн., яке повністю використано у звітному році.

