
                 ПРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI ЗА 2012 РIК. 

Приватне акцiонерне товариство "Українська страхова компанiя" засновано в 1993 роцi в м.Авдiївка, Донецької областi. Товариство створено на
невизначений строк з метою здiйснення пiдприємницької дiяльностi на територiї України зi страхування, фiнансової дiяльностi, пов'язаної з
формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням, з метою  отримання прибутку в iнтересах акцiонерiв Товариства.
У 2010 роцi Приватне акцiонерне товариство "Українська страхова компанiя" переведено в м.Донецьк.
З 23.02.2010 року по теперiшнiй час юридична адреса пiдприємства:
 м. Донецьк, вул. Артема, 116/19.

РОЗКРИТТЯ IНФОРМАЦIЇ ПРО ОСНОВНI ПОЛОЖЕННЯ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ 
Фiнансова звiтнiсть, що додається, пiдготовлена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (далi "МСФЗ"). 
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена вiдповiдно до принципiв: 
- методу нарахування; 
- безперервностi дiяльностi. 
Функцiональною валютою пiдприємства є українська гривня - нацiональна валюта України. 
Всi данi фiнансової звiтностi округленi з точнiстю до тисяч гривень з одним десятковим знаком пiсля коми.

Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi 
З 1 сiчня 2012 року Компанiя прийняла МСФЗ (IFRS) 1 " Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi ".  
Перша фiнансова звiтнiсть Компанiї по МСФЗ складається на 31 грудня 2012 року. 
     Порiвняльна iнформацiя за попереднiй перiод не надається, тому що  в 2011  роцi фiнансова звiтнiсть складалась за нацiональними
стандартами.
При пiдготуваннi фiнансової звiтностi за 2012 рiк була проведена трансформацiя показникiв за 2011 рiк. Результат трансформацiї наведено в
таблицi:

Код рядка Звiт за 2011 рiк
(гр.4 Балансу до трансформацiї)

Звiт 2011 року 
(гр.4Балансу пiсля трансформацiї)=
Гр.3 Балансу за 2012 рiк.

АКТИВ
Основнi засоби
 залишкова вартiсть 030 3321,7 3201,3
 первiсна вартiсть 031 4415,0 4146,2
 знос 032 1093,3 944,9
Витрати майбутнiх перiодiв 270 7,7 0
БАЛАНС 280 54875,454747,3
ПАСИВ
Нерозподiлений прибуток 350 8263,4 8135,3
БАЛАНС 640 54875,454747,3

          При трансформацiї  звiтностi за 2011 рiк було прийнято для основних засобiв критерiй суттєвостi в розмiрi 2500,00 грн. Тому всi основнi
засоби, якi не вiдповiдали цьому критерiю, були списанi з балансу пiдприємства за рахунок нерозподiленого прибутку. Також була списана
амортизацiя, нарахована при зносi цих основних засобiв. 

Бухгалтерськi проводки при трансформацiї:
Д 976 - К 104,106 = 120,4
Д 131 - К 104,106 = 148,3
Д 441 -  К 976 = 120,4
Д 441 - К 39 = 7,7

Основнi засоби
Об'єкти основних засобiв вiдображаються у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО 16 "Основнi засоби". Об'єкти основних засобiв, якi
вiдповiдають критерiям визнання активу, оцiненi за їх собiвартiстю. справедливiй вартостi.
У разi якщо об'єкт основних засобiв складається з кiлькох компонентiв, якi мають рiзний строк корисного використання, такi компоненти
вiдображаються як окремi об'єкти основних засобiв, а якщо строк корисного використання однаковий, то такi компоненти основного засобу
об'єднують в один основний засiб.
Наступнi ремонти включаються до балансової вартостi активу або вiдображаються окремо як актив, тiльки якщо ймовiрно що є майбутнi
економiчнi вигоди, що вiдносяться до цього активу, i вартiсть активу може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт i техобслуговування
вiдображаються у звiтi про доходи, витрати (Звiт про фiнансовi результати) в тому перiодi, в якому вони виникли. Витрати на реконструкцiю i
модернiзацiю капiталiзуються, а замiненi об'єкти списуються. Прибуток або збиток вiд списання або вибуття вiдображається на рахунках
прибуткiв або збиткiв по мiрi виникнення.
Власнi активи
До складу необоротних активiв належать:
- Основнi засоби;
- Фiнансовi iнвестицiї;

Амортизацiя

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової
звітності



Амортизацiя основних засобiв нараховується за методом рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного строку їх корисного
використання (прямолiнiйний метод) i вiдображається у складi прибутку або збитку. Нарахування амортизацiї починається з моменту, коли цей
актив знаходиться у мiстi та у станi, необхiдному для його використання у спосiб передбачений комiсiєю, а для об'єктiв основних засобiв, зведених
господарським способом - з моменту завершення будiвництва об'єкта та його готовностi до експлуатацiї.  Амортизацiя не нараховується на об'єкти
не введенi в експлуатацiю. Строки корисного використання рiзних об'єктiв основних засобiв наданi таким чином:
Назви груп основних засобiв Коди рахункiв Строки корисного використання (рiк)

Будiвлi та споруди
103
20
ОЗ у орендованих примiщеннях

Власна нерухомiсть 103 20
Обладнання (сейфи)  104,106 5
Меблi та вбудованi елементи обладнання 106 5
Офiсне устаткування (комп'ютерна технiка, пов'язанi з ним засоби зчитування або друку iнформацiї, пов'язанi з ними комп'ютернi програми (крiм
програм, витрати на придбання яких визнаються роялтi, та/або програм, якi визнаються нематерiальним активом), iншi iнформацiйнi системи,
комутатори, модулi, модеми, джерела безперебiйного живлення та засоби їх пiдключення до телекомунiкацiйних мереж,  106 3
Транспортнi засоби 105 10
Iнструменти, прилади, iнвентар (кулери, холодильники, обiгрiвачi, iнше) 106 4

Залишкова вартiсть основних засобiв по групам на 31.12.2012 року становить:
Групи основних засобiв Залишок на кiнець року
(первiсна вартiсть) Залишок на кiнець року
(знос)
Будинки, споруди та передавальнi пристрої 1907,7 570,6
Машини та обладнання 396,0 190,2
Транспортнi засоби 1841,9 364,3
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi)306,7 306,7 167,6
Iншi основнi засоби 27,7 9,1
Разом 4480,0 1301,8

Протягом 2012 року було придбано основних засобiв на суму 752,8 тис.грн. i 
вибуло основних засобiв на суму 419,0 тис.грн. Нараховано амортизацiї на суму 356,9 тис.грн.

Нематерiальнi активи 
Нематерiальнi активи Компанiї враховуються i вiдображаються у фiнансовiй звiтностi згiдно МСБО 38 "Нематерiальнi активи". До об'єктiв
нематерiальних активiв вiднесенi лiцензiї на здiйснення страхової дiяльностi з безстроковим термiном використання, тому амортизацiя по ним не
нараховувалась.
Бухгалтерська програма була придбана у 2003 роцi, визнавалась нематерiальним активом i була повнiстю зношена, тому на дату складення
звiтностi не має залишкової вартостi. В мiжнароднiй практицi бухгалтерськi програми не вважаються матерiальним активом, тому нульова
вартiсть цього нематерiального активу не впливає на данi звiтностi. 
Придбанi нематерiальнi активи вiдображаються у  фiнансовiй звiтностi за фактичними витратами за вирахуванням накопиченої амортизацiї i
збиткiв вiд знецiнення. 
Витрати, пов'язанi з розробкою або технiчним обслуговуванням програмного забезпечення, признаються як витрати по мiрi їх виникнення.
Амортизацiя по нематерiальних активах нараховується по методу рiвномiрного нарахування зносу протягом передбачуваного термiну їх
корисного використання i вiдбивається у складi прибутку або збитку. Термiни корисного використання нематерiальних активiв складає 4 роки у
зв'язку з технiчним, технологiчним, комерцiйним i iншими типами старiння.

Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї.
Довгостроковi фiнансовi активи згiдно МСФЗ 32,39 облiковуються за первiсною вартiстю (собiвартiстю). Цi активи не є ринковими i визначити їх
справедливу вартiсть не представляється можливим.
Фiнансовi iнвестицiї за методом участi в капiталi представленi внесками у статутний фонд компанiї ТОВ "Юрист" (ЄДРПО 23977223) в сумi
2151,3 тис.грн.

Фiнансовi iнструменти
Визнання, класифiкацiя та розкриття iнформацiї щодо дебiторської заборгованостi здiйснюється вiдповiдно до МСФЗ 7 "Фiнансовi iнструменти:
розкриття", МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" та МСБО 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка"
Компанiя має наступнi фiнансовi активи: дебiторська заборгованiсть, а також фiнансовi активи, наявнi для продажу.
Позики та дебiторська заборгованiсть
Пiсля первiсного визнання позики та дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою вартiстю, яка розраховується з використанням
методу ефективної ставки вiдсотка, за вирахуванням збиткiв вiд їх знецiнення. На 31.12.2012 р. не була проведена оцiнка по амортизацiйної
вартостi, тому що вся дебiторська заборгованiсть поточна i найближчим часом буде погашена. До операцiйної дебiторської заборгованостi
вiдноситься дебiторська заборгованiсть за операцiями страхування (основний вид дiяльностi). 
Неоперацiйна дебiторська заборгованiсть виникає вiд операцiй, не пов'язаних з операцiйною дiяльнiстю Товариства.
До статтi балансу "Iнша поточна дебiторська заборговнiсть" включено:
- розрахунки з iншими операцiйними дебiторами  -11336,0 тис.грн.
-дебiторська заборгованiсть  за товари, роботи, послуги в розрiзi строкiв    непогашення-3,4 тис.грн.
- неврегульованi розрахунки по претензiям - 3754,0 тис.грн.
Виробничi запаси вiдображенi в рядку 100 Балансу в сумi 7,4 тис. грн. представленi запасами палива (у виглядi талонiв, отриманих по передплатi). 

Грошовi та прирiвнянi до них кошти.
Грошовi та прирiвнянi до них кошти включають готiвку, поточнi та кореспондентськi рахунки, короткостроковi депозити в банках.
Вiдповiдно до форми №1 "Баланс" склад грошових коштiв на кiнець звiтного перiоду (код рядка 230,231) наведений в таблицi:



На 31.12.12
Всього

(тис.грн. у тому числi в iноземнiй валютi
Грошовi кошти та їх еквiваленти ( рядок 230 ) 12540,7-
зокрема:на поточних рахунках 2634,7 -
Вклади в банках (депозити), у тому числi (назва банкiвської установи): 9905,1 -
готiвка в касi 0,9

Вiдповiдно до пункту 96 МСБО 1 "Подання фiнансових звiтiв" надаємо iнформацiю про випуск цiнних паперiв ПрАТ "Українська страхова
компанiя".
Акцiонерний капiтал i дивiденди.
Статутний капiтал Товариства становить 35989,00 тис.грн. i розподiляється на 14600 простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 2465,00 грн.
Кожна. акцiї Товариства є цiнними паперами, що посвiдчують корпоративнi права акцiонерiв щодо Товариства.
За звiтний перiод статутний капiтал Товариства залишався незмiнним, випуск акцiй не здiйснювався.
В 2012 роцi ПрАТ "Українська страхова компанiя" здiйснила розподiл прибутку за 2011 рiк в сумi 8000,00тис.грн., що затверджено протоколом
загальних зборiв акцiонерiв Товариства №42 вiд 23.04.2012 року. Прибуток розподiлений таким чином:
- на суму 7600,00 тис.грн. нарахованi дивiденди акцiонерам Товариства;
- на суму 400,00 тис.грн. збiльшено резервний фонд Товариства.
При трансформуваннi фiнансової звiтностi за 2011 рiк був зменшений нерозподiлений прибуток на суму 128,1 тис.грн., що вiдображено в рядку 350
пасиву балансу (форма №1) i в рядку 020 форми №4 "Звiт про власний капiтал".
Компанiя визнає резервний капiтал в складi власного капiталу, який сформований вiдповiдно до Статуту Товариства i на звiтну дату становить
3506,9 тис.грн.
.
Страховi резерви.
Облiк i визнання зобов'язань та резервiв Компанiї здiйснюється вiдповiдно до МСБО 37 "Забезпечення, умовнi зобов'язання та умовнi активи"
Згiдно Розпорядження Державної комiсiї з регулювання ринкiв фiнансових послуг України вiд 17.12.2004 року N 3104 "Про затвердження Правил
формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя" компанiя нараховує та веде облiк
резервiв незароблених премiй.
В звiтному перiодi розрахунок резерву незароблених премiй здiйснювався за методом, визначеним статтею 31 Закону України "Про страхування"
залежно вiд часток надходжень сум страхових платежiв в розмiрi 80 вiдсоткiв загальної суми надходжень страхових платежiв, вiдповiдно до вимог
пункту 3 Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими нiж страхування життя, затвердженого
розпорядженням Держфiнпослуг вiд 17.12.2004 р. №3104, зареєстрованим в Мiнiстерствi юстицiї України 10.01.2005 р. за №19/10299.
Керуючись рекомендованим листом Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг пiдроздiл
внутрiшнього аудиту зробив перерахунок резерву незароблених премiй по методу розрахунку "1/365" i так як отриманi даннi перерахунку
практично не вiдрiзняються вiд даних розрахунку методом "1/4" i ця рiзниця не впливає на 
данi фiнансової звiтностi, в таблицi 4 пункту 6.3.2 роздiлу 6 додатку 4 представленi страховi резерви розрахованi методом "1/4".

Величина сформованих страхових резервiв на кiнець звiтного перiоду (тис.грн.), з них: 8598,2
технiчних резервiв 8598,2
у тому числi резерви незароблених премiй 8598,2
резерв заявлених, але не виплачених збиткiв 0
резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi 0

Розмiщення страхових резервiв на 31.12.12р.
Категорiї активiв для представлення страхових резервiв Усього (на кiнець звiтного перiоду вiдповiдно до показникiв Балансу) тис.грн.Технiчнi
резерви
(тис.грн.)
Грошовi кошти на поточних рахунках 2634,7 2398,2
Банкiвськi вклади (депозити)9905,1 4900,0
Нерухоме майно 1346,4 1300,0
УСЬОГО 13885,98598,2

Зобов'язання компанiї класифiкуються як поточнi (термiн погашення до 12 мiсяцiв)
Кредиторська заборгованiсть облiковується i вiдображається в Балансi за первiсною вартiстю, яка дорiвнює справедливiй вартостi отриманих
активiв або послуг.
Склад кредиторської заборгованостi:
- розрахунки з бюджетом за податком на прибуток, строк сплати якого не настав- 235,8 тис.грн.
- податок на доходи фiзичних осiб iз заробiтної плати за грудень 2012 року (термiн сплати 05.01.2013 р.) - 18,8 тис.грн.
- єдиний соцiальний внесок iз заробiтної плати за грудень 2012 року (термiн сплати 05.01.2013 р.) -50,0 тис.грн.
- iншi поточнi зобов'язання - 5,0 тис.грн.

Оподаткування.
Податок на прибуток розрахований згiдно чинного Податкового кодексу України. Податок на прибуток за 2012 рiк нарахований у сумi 854,2
тис.грн. вiдображається у складi збитку за поточний перiод.
Податковi рiзницi пiдприємство не нараховує, тому що МСФЗ 12 "Податки на прибуток" передбачає нарахування тiльки тимчасових податкових
рiзниць, з причини особливостi оподаткування страхових компанiй, виникають тiльки постiйнi податковi рiзницi. На  цiй пiдставi вiдстроченi
податковi активи та зобов'язання в балансi вiдсутнi.
Компанiєю проведена перевiрка адекватностi зобов'язань.



Дохiд.
Фiнансовi iнвестицiї облiковуються вiдповiдно до МСБО 32 "Фiнансовi iнструменти: подання"  i 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка".

З метою складання фiнансової звiтностi iнвестицiї класифiкуються як  наявнi для продажу.
 Доходи Компанiї визнаються на основi принципу нарахування, коли iснує впевненiсть, що в результатi операцiї вiдбудеться збiльшення
економiчних вигод, а сума доходу може бути достовiрно визначена. 
 
Основний дохiд пiдприємства - дохiд вiд надання послуг страхування.
Нараховується в момент настання вiдповiдальностi страховика.
Згiдно пункту 196.1.3 Податкового кодексу України страхування не є об'єктом для нарахування податку на додану вартiсть.
В статтi "Iншi операцiйнi доходи"  Звiту про фiнансовi результати (форма 2)
вiдображенi доходи вiд операцiйної оренди нерухомостi.

Операцiйна оренда - оренда, при якiй не вiдбувається iстотного перенесення всiх ризикiв i вигiд, пов'язаних з володiнням активу. Оренднi платежi
при операцiйнiй орендi вiдображаються у складi витрат, доходiв по перiодам нарахування.
Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 "Запаси".

Витрати.
Всi витрати вiдображаються в облiку вiдповiдно до принципу нарахування (тобто в момент їх здiйснення).
Основнi статтi витрат:
- Собiвартiсть (страховi виплати; премiї, витрати, пов'язанi iз здiйсненням страхової дiяльнiстi) -12954,7 тис.грн.;
- Адмiнiстративнi витрати - послуги оренди, утримання адмiнiстративного апарату, послуги зв'язку, юридичнi послуги -2208,4 тис.грн.;
Витрати на збут - реклама, посередницькi послуги -620,3 тис.грн.

Витрати з податку на прибуток не визначаються i не вiдображаються у фiнансовiй звiтностi компанiї вiдповiдно до МСБО 12 "Податки на
прибуток".
Поточний податок на прибуток у формi 2 визначений виходячи з оподатковуваного прибутку за рiк, розрахованого за правилами податкового
законодавства України.

Факти вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр 
Фактiв вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений в Статутi компанiї  розмiр, не зафiксовано. Було продано два
легкових автомобiля по залишковiй вартiстi 149,8 тис.грн. i 78,5 тис.грн.
  
Результати оцiнки активiв у разi їх купiвлi-продажу протягом року в обсязi, що перевищує встановлений у статутi фiнансової установи розмiр 
Фактiв вiдчуження активiв протягом року не вiдбувалося.

 Операцiї з пов'язаними особами, в тому числi в межах однiєї промислово-фiнансової групи чи iншого об'єднання, проведенi протягом року 
Операцiї з пов'язаними особами проводяться у вiдповiдностi до вимог законодавства України. 
  
Використанi рекомендацiї органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку 
Органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, щодо аудиторського висновку протягом 2012 року рекомендацiї  не
надавались. 
Пiд час складання аудиторського висновку використанi Методичнi рекомендацiї  щодо формату аудиторського висновку за наслiдками
проведення аудиту рiчної фiнансової звiтностi  та рiчних звiтних даних страховика, затвердженi розпорядженням  Держкомiсiї з регулювання
ринкiв фiнансових послуг України  вiд 27.12.2005р. № 5204 з наступними змiнами.

Зовнiшнiй аудитор наглядової ради фiнансової установи, призначений протягом року 

Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю страхової компанiї ПрАТ"Українська страхова компанiя" здiйснюється через залучення
незалежного зовнiшнього аудитора (аудиторської фiрми), яким є ТОВ "АУДИТ-АС" (код за ЄДРПОУ 30736531), мiсцезнаходження 83048,
м.Донецьк, вул.Артема,138а, оф.1709). 

 Дiяльнiсть зовнiшнього аудитора (загальний стаж аудиторської дiяльностi; кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй
установi; перелiк iнших аудиторських послуг; 

Товариство проводить щорiчну аудиторську перевiрку за участю зовнiшнього аудитора ТОВ "АУДИТ-АС" (код ЄДРПОУ 30736531,"
(Свiдоцтво №2861 видане Аудиторською палатою України 28.02.2002 року, дiйсне до 26.01.2012 року. Свiдоцтво про внесення до Реєстру
аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, видане Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
серiї А №000072 вiд 27.05.2004 року, дiйсне до 24.09.2013 року). 
Загальний стаж  ТОВ "АУДИТ-АС" -   13 рокiв. 
Кiлькiсть рокiв, протягом яких надає аудиторськi послуги фiнансовiй установi - 9 рокiв. 
Випадкiв виникнення конфлiкту iнтересiв та сумiщення виконання функцiй зовнiшнього та внутрiшнього аудитора протягом  2012 р. не
зафiксовано. 
За останнi 9 рокiв ротацiя аудиторiв не здiйснювалась. 
Фактiв стягнення, застосованих до аудитора, що проводив аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi на останню звiтну дату Аудиторською
палатою України протягом 2012 року не було. 
Компанiя успiшно пройшла перевiрку з контролю якостi аудиторських послуг, про що має сертифiкат Палати аудиторiв України.
Фактiв подання недостовiрної звiтностi страхової компанiї ПрАТ "Українська страхова компанiя", що пiдтверджена аудиторським висновком,
виявленi органами, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг, немає. 

 Захист фiнансовою установою прав споживачiв фiнансових послуг (наявнiсть механiзму розгляду скарг; прiзвище, iм'я та по-батьковi працiвника
фiнансової установи, уповноваженого розглядати скарги; стан розгляду фiнансовою установою протягом року скарг стосовно надання фiнансових
послуг (характер, кiлькiсть скарг, що надiйшли, та кiлькiсть задоволених скарг); наявнiсть позовiв до суду стосовно надання фiнансових послуг



фiнансовою установою та результати їх розгляду) 
  
Керуючись вимогами Закону України "Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг" з метою захисту прав та
iнтересiв споживачiв фiнансових послуг, ПрАТ"Українська страхова компанiя "ххх" придiляє увагу розв'язанню спорiв та дотримання
справедливих пiдходiв до розв'язання проблем захисту прав споживачiв страхових послуг, намагається забезпечувати правильне розумiння сутi
фiнансової послуги без нав'язування її придбання. В компанiї здiйснюється прийом громадян протягом всього робочого часу.
В страховiй компанiї ПрАТ "Українська страхова компанiя" особою, уповноваженою розглядати скарги клiєнтiв, є заступник Голови Правлiння
Горбачов Дмитро Сергiйович. 
Скарги протягом 2012 р. стосовно надання фiнансових послуг страховою компанiєю не надходили. У 2012 р. позови до суду стосовно надання
фiнансових послуг страховою компанiєю вiдсутнi.

Корпоративне управлiння у фiнансовiй установi, подання якої передбачено законами з питань регулювання окремих ринкiв фiнансових послуг
та/або прийнятими згiдно з такими законами нормативно-правовими актами органiв, якi здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг. 

Звiт про корпоративне управлiння додається до цих Примiток окремо..

Голова Правлiння                                     Тюрiн В.М.
  
          Головний бухгалтер                                 Кривоченко Г.С.                               

 


