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Заява про відповідальність керівництва 

 

Керівництво Товариства несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який ведеться в 
Товаристві, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Товариства та забезпечував 
відповідність її фінансової звітності МСФЗ та українському законодавству. Керівництво Товариства 
також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які забезпечать збереження 
активів Товариства і попередження та виявлення випадків зловживань та інших порушень. 

Керівництво вважає, що в процесі підготовки фінансової звітності, поданої на стор. 4 – 6, Товариство 
застосовувало належну облікову політику, наведену на стор. 7 – 15, її застосування було 
послідовним і підтверджувалося  обґрунтованими та виваженими припущеннями та розрахунками. 

Ні учасники Товариства, ні  інші особи не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності 
після її затвердження. 

Фінансова звітність за 2018 рік підтверджується керівництвом Товариства та затверджена до 
випуску 05 лютого 2019 року. 
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ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Звіт про фінансовий стан 

у тисячах українських гривень Прим. 
01 січня 
2018 р. 

31 грудня  
2018 р. 

Активи  
 

 
Поточна дебіторська заборгованість 4.5 - 22 131 

Гроші та їх еквіваленти 4.4 - 14 230 

Нематеріальні активи 4.3 - 832 

Основні засоби 4.3 - 397 

Дебіторська заборгованість за послуги 4.5 - 171 

Запаси 4.3 - 43 

Дебіторська заборгованість з нарахованих 
доходів 

 - 16 

Витрати майбутніх періодів  - 5 

Всього активів   - 37 825 

Зобов'язання  
  

Резерв незароблених премій 0 - 2 267 
Поточна кредиторська заборгованість за 
одержаними авансами 

4.6 - 1 016 

Поточна кредиторська заборгованість за товари, 
послуги 

4.6 - 509 

Поточна кредиторська заборгованість за 
страховими виплатами 4.6 - 125 

Поточні забезпечення 4.8 - 46 

Всього зобов'язань   - 3 963 

Капітал  
  

Зареєстрований капітал          4.1 - 35 000 

Нерозподілений непокритий збиток   - (1 139) 

Додатковий капітал 4.2 - 1 

Всього капіталу   - 33 862 

Всього  зобов'язань і капіталу 
  

- 37 825 

Затверджено керівництвом 05 лютого 2018 року. 
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Звіт про прибуток або збиток та інший сукупний дохід 

у тисячах українських гривень Прим. 2018 рік 2017 рік 

Операційна діяльність  
 

 
Чисті зароблені страхові премії  1 511 - 

Премії підписані, валова сума  3 778 - 

Зміна резерву незароблених премій, валова 
сума 

4.7 (2 267) - 

Собівартість послуг 4.11 (38)  

Збитки за страховими виплатами 4.6 (125) - 

Адміністративні витрати 4.9 (1 833) - 

Інформаційні та маркетингові послуги 4.10 (650) - 

Інші операційні витрати  (20) - 

Фінансовий результат   (1 155) - 

Інші фінансові доходи   16 - 

Сукупний дохід   (1 139) - 

 

Звіт про зміни у власному капіталі 

у тисячах українських гривень 
Прим

. 

Зареєст- 
рований 
капітал 

Додатк
овий 

капітал 

Непокрити
й збиток 

Неоплачен
ий 

капітал 
Всього 

Залишок на 1 січня 2018 року  -   - - 

Чистий збиток 4.9   (1 139)  (1 139) 

Внески засновників       
    

Внески до капіталу 
4.1, 
4.2 

35 000 1  (35 000) 1 

Погашення заборгованості з 
капіталу 

4.1    35 000 35 000 

Залишок на 31 грудня 2018 року   35 000 1 (1 139) - 33 862 
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Звіт про рух грошових коштів 

у тисячах українських гривень Прим. 2018 рік 2017 рік 

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності 
     

Надходження від страхових премій  4 623 - 

Витрачання на оплату товарів (робіт, послуг)  (655) - 

Витрачання на оплату праці 4.9 (850) - 

Відрахувань на соціальні заходи 4.9 (233) - 

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 4.9 (206) - 

Інші витрачання  (24) - 

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності  2 655 -  

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності    

Придбання необоротних активів 4.3, 4.5 (1 296) - 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  -1 296  -  

Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
   

Внески до капіталу 4.1, 4.2 35 001 - 

Інші надходження 4.5 13 470 - 

Інші платежі 4.5 35 600 -  

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  12 871 -  

Залишок коштів на 1 січня 2018 року  - -  

Залишок коштів на 31 грудня 2018 року  14 230  - 
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Примітки річної фінансової звітності 

1. Товариство та його операції 

Повна назва ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОДРЕКС» 

Скорочена назва  ТДВ «СК «ОДРЕКС» 
Код ЄДРПОУ 42013609 
Організаційно-правова форма  Товариство з додатковою відповідальністю 
Дата проведення державної 
реєстрації (створення) 22 березня 2018 року 

Номер запису про включення 
відомостей про юридичну особу до 
ЄДР 

1 556 102 0000 065761 

Реєстраційний номер в Державному 
реєстрі фінансових установ 11103783 

Юридична та фактична адреса 65006, Україна, м. Одеса, вул. Розкидайлівська, буд. 69/71 
Кількість працівників 17 

Відповідальні особи 
Генеральний директор Стреля Н.С 
Головний бухгалтер       Кляхін С.М. 

Наявність відокремлених підрозділів Відокремлених підрозділів не має 
 

Ліцензії на здійснення страхової діяльності: 

- з 06.11.2018 р. на проведення добровільного медичного страхування (безперервного 
страхування здоров’я) - безстрокова. 

Валюта подання звітності. Цю фінансову звітність подано в тисячах українських гривень. 

2. Основа представлення інформації 

Дана річна фінансова звітність за період, що закінчився 31 грудня 2018 року, була підготовлена 
відповідно до МСБО 1 "Подання фінансової звітності". 

Концептуальною основою фінансової звітності Товариства за період є Міжнародні стандарти 
фінансової звітності (МСФЗ), включаючи Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та 
Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), видані Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку 
(РМСБО), в редакції чинній на 01 січня 2018 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті 
Міністерства фінансів України. 

Підготовлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає всім 
вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2018 року, 
дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а саме, 
доречної, достовірної, зіставної та зрозумілої інформації. 

При формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
законодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та складання 
фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ.  

В складі МСФЗ, офіційно наведених на веб-сайті Міністерства фінансів України, оприлюднено 
стандарт МСФЗ 16 «Оренда», який набуває чинності з 01 січня 2019 року. За рішенням керівництва 
Товариства МСФЗ 16 «Оренда» до дати набуття чинності не застосовується. 

Наслідки застосування в майбутньому нових стандартів та змін до стандартів залежатимуть від 
активів i зобов’язань, що матиме Товариство на дату їх застосування, тому визначити їх майбутній 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2001_ukr_2016.pdf
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вплив в кількісному виразі на даний час неможливо. Керівництво Товариства оцінює можливий 
вплив від застосування нових (оновлених) стандартів, тлумачень i не виключає їх вплив на облікову 
політику в майбутньому, на необхідність перегляду процедур, що використовуються для 
визначення справедливої вартості та на класифікацію i оцінку фінансових активів та зобов’язань. 

Протягом звітного року Товариство  дотримувалось наступних принципів діяльності та складання 
фінансової звітності: автономність, безперервність, періодичність, історичної собівартості, 
нарахування та відповідності доходів і витрат, повного висвітлення, послідовності, обачності та 
єдиного грошового вимірника. 

3. Стислий виклад принципів облікової політики 

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до чинного законодавства України: МСБО, 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», облікової політики та інших 
внутрішніх нормативних документів.   

Протягом звітного періоду зміни до облікової політики не вносилися. 

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації 
бухгалтерського обліку, порядку відображення в обліку обставин, які впливають на фінансовий стан 
Товариства. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних 
документах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових 
послуг України та рішеннях керівництва Товариства. 

3.1. Визнання доходів 

Дохід визнається одночасно зі збільшенням активу або зменшенням зобов'язання, яке обумовлює 
приріст власного капіталу (за винятком збільшення капіталу за рахунок внесків власників / 
учасників), за умови, що величина доходу може бути достовірно оцінена. 

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, визначається, виходячи зі ступеня завершеності операції з 
надання послуг на дату балансу, якщо може бути достовірно оцінений результат такої операції. 

Не визнаються доходами такі надходження: 
 Сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що 

підлягають перерахуванню до бюджету і позабюджетні фонди; 

 Суми надходжень за договорами комісій, агентськими та іншим аналогічним договорами 
на рахунок комісіонера, принципала та ін .; 

 Сума попередньої оплати послуг (товарів, робіт); 

 Сума завдатку під заставу або в погашення позики, що передбачено відповідним 
договором; 

 Сума балансової вартості валюти; 

 Надходження, які належать іншим особам; 

 Надходження від первинного розміщення цінних паперів. 

 

3.2. Визнання витрат 

Товариство має витрати на ведення справи в процесі своєї операційної діяльності, а також інші 
витрати. 
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Витрати визнаються у звіті про фінансові результати, якщо виникає зменшення  майбутніх 
економічних вигід, пов'язаних зі зменшенням активу або збільшенням зобов'язання, які можуть 
бути надійно обмірювані. 

Витрати визнаються у звіті про фінансові результати на основі безпосереднього зіставлення між 
понесеними витратами й прибутками по конкретних статтях доходів. 

Якщо виникнення економічних вигід очікується протягом декількох облікових періодів і зв'язок з 
доходом може бути простежений тільки в цілому або побічно, витрати у звіті про фінансові 
результати визнаються на основі методу раціонального розподілу (амортизації). 

Видаток визнається у звіті про фінансові результати негайно, якщо витрати не створюють більші 
майбутні економічні вигоди, або коли майбутні економічні вигоди не відповідають або перестають 
відповідати вимогам визнання як активу в балансі. 

Витрати визнаються у звіті про прибутки та збитки також у тих випадках, коли виникають 
зобов'язання без визнання активу. 

3.3. Грошові кошти та їх еквіваленти 

Грошові кошти у балансі включають грошові кошти в банках, касі та грошові кошти у дорозі (сплачені 
банківськими картами чи інкасовані з каси Товариства до банку але на звітну дату не зараховані на 
поточні рахунки). 

Грошові кошти та їх еквіваленти визнаються за умови відповідності критеріям визнання активами. 
Первісна та подальша оцінка грошових коштів та їх еквівалентів здійснюється за справедливою 
вартістю, яка дорівнює їх номінальній вартості. 

3.4. Обладнання та інші основні засоби 

Обладнання та інші основні засоби обліковуються за первісною вартістю за вирахуванням 
накопиченої амортизації та резерву на знецінення, якщо необхідно. 
Товариство використовує прямолінійний метод амортизації з використанням таких строків 
корисного використання: 

Групи основних засобів Роки 

Комп’ютери та пов’язані з ними пристрої, 
телефони 2 

Інструменти, прилади, інвентар, меблі 4 

Інші основні засоби 12 

 

3.5. Нематеріальні активи 

Визнання, оцінка і облік нематеріальних активів здійснюється у відповідності до МСБО 38 
«Нематеріальні активи». 

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі, якщо існує ймовірність 
одержання майбутньої економічної вигоди, пов’язаної з його використанням, та його вартість може 
бути достовірно визначена. 

Якщо нематеріальний актив не відповідає вказаним критеріям визнання, то витрати, пов’язані з 
його придбанням чи створенням, визнаються витратами того звітного періоду, протягом якого вони 
були здійснені, без визнання таких витрат у майбутньому нематеріальним активом. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2038_ukr_2016.pdf
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Нематеріальні активи Товариства включають капіталізоване комп’ютерне програмне забезпечення. 
Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним 
методом протягом розрахункового строку служби активів. Розрахунковий строк служби для 
програмного забезпечення встановлено 10 років. 

3.6. Запаси 

Облік і відображення у фінансовій звітності запасів здійснюється відповідно до МСБО 2. 
Запаси обліковуються за однорідними групами: 
 виробничі матеріали.  
 МБП; 

Запаси  відображаються в обліку за собівартістю. На витрати запаси списуються по методу FIFO. 

3.7. Оренда 

Оренда активів, за якої всі ризики та вигода від володіння залишаються за орендодавцем, 
класифікується як операційна оренда. Платежі з операційної оренди відносяться на рахунок 
прибутків або збитків рівними частками протягом періоду оренди. 

 

3.8. Фінансові інструменти  

Як зазначено нижче, залежно від класифікації фінансові інструменти обліковуються за 
справедливою вартістю або амортизованою вартістю. 

Справедлива вартість – це ціна, яка була б отримана від продажу активу або сплачена за 
зобов’язанням при звичайній операції між учасниками ринку на дату оцінки. 

Для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, за якими відсутня інформація про 
ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовуються такі методи оцінки, як модель дисконтування 
грошових потоків, модель, заснована на даних останніх угод, здійснених між непов'язаними 
сторонами, або аналіз фінансової інформації про об'єкти інвестування. 

Амортизована вартість – це вартість, за якою фінансовий актив або фінансове зобов'язання 
оцінюються при первісному визнанні, мінус погашення основної суми, плюс або мінус накопичена 
амортизація, із застосуванням методу ефективної ставки відсотка, різниці між первісною вартістю і 
вартістю на момент погашення, мінус часткове списання (здійснюване безпосередньо або 
створенням резерву) на знецінення або безнадійну заборгованість. 

Метод ефективної ставки відсотка - це метод розрахунку вартості фінансового активу або 
фінансового зобов'язання, яка амортизується (або групи фінансових активів або фінансових 
зобов'язань) та нарахування процентного доходу або витрат на виплату відсотків протягом 
відповідного періоду. 

При первісному визнанні фінансового активу або фінансового зобов'язання Товариство оцінює його 
за справедливою вартістю, плюс, в разі фінансового активу або фінансового зобов'язання, які не 
оцінюються за справедливою вартістю з відображенням її зміни у прибутку або збитку, витрати по 
угоді, які прямо пов'язані з придбанням або випуском фінансового активу або фінансового 
зобов'язання. 

Фінансовий актив може знецінюватися, і збитки від знецінення визнаються Товариством тільки в 
тому випадку, якщо існують об'єктивні докази того, що частина відсотків, дивідендів або основної 
суми фінансового активу не буде виплачена повністю. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2002_ukr_2016.pdf
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3.9. Кредиторська та дебіторська заборгованість 

Товариство визнає кредиторську і дебіторську заборгованість на своєму балансі тільки в тому 
випадку, коли вона стає стороною за договором щодо даного фінансового інструменту. Товариство 
визнає дебіторську і кредиторську заборгованість за методом нарахувань, тобто результати угод та 
інших подій визнаються при їх настанні і враховуються в тому звітному періоді, а також 
відображаються у фінансовій звітності тих періодів, в яких вони відбулися. 

Короткостроковою заборгованістю вважається заборгованість, яка повинна бути погашена: 

 в ході нормального операційного циклу Товариства; або (якщо нормальний операційний 
цикл більше 12 місяців); 

 протягом 12 місяців після звітної дати. 

Вся інша заборгованість класифікується як довгострокова. 

Дебіторська та кредиторська заборгованість не підлягає взаємозаліку, за винятком випадків, коли 
Товариство: 

 має юридично закріплене право згортати визнані в балансі суми; і 

 має намір або погасити сальдовані суми, або продати актив і зобов'язання одночасно. 

Підставою для проведення взаємозаліку є наявність обох вищеназваних критеріїв. 

Первісна та подальша оцінка дебіторської заборгованості здійснюється за справедливою вартістю, 
яка дорівнює вартості погашення, тобто сумі очікуваних контрактних грошових потоків на дату 
оцінки. 

3.10. Страхові контракти 

Договір страхування - це письмова угода між страхувальником і страховиком, згідно з якою 
страховик бере на себе зобов'язання у разі настання страхового випадку здійснити страхову виплату 
страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування страхувальником, на користь 
якої укладено договір страхування (подати допомогу, виконати послугу тощо), а страхувальник 
зобов'язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.  

Страховий захист (відповідальність страховика) - обов'язок Страховика здійснювати виплати 
страхового відшкодування при настанні страхового випадку відповідно до умов договору 
страхування. 

Інвестиційні контракти - це контракти, які передбачають передачу фінансового ризику, але не 
передбачають передачу значного страхового ризику.  

Якщо контракт віднесений до категорії страхових контрактів, він залишається таким до тих пір, поки 
не припиняться всі права та зобов'язання по ньому або не закінчиться термін їх дії, навіть якщо 
страховий ризик істотно зменшується протягом цього періоду. Однак інвестиційні контракти можуть 
бути рекласифіковані в страхові контракти після їх вступу в силу в тому випадку, якщо рівень 
страхового ризику значно підвищується. 

 

3.11. Операцій в іноземній валюті 

Функціональною валютою Товариства є національна валюта України - гривня. 

Активи і зобов’язання в іноземній валюті відображаються у фінансовій звітності у гривневому 
еквіваленті за офіційним (обліковим) курсом на дату складання звітності або на дату їх визнання. 



 
 

12  

Операції в іноземній валюті під час первісного визнання відображаються у валюті звітності шляхом 
перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції 
(дата визнання активів, зобов'язань, власного капіталу, доходів і витрат).  

Монетарні активи і зобов'язання в іноземній валюті перераховуються у функціональну валюту за 
офіційним обмінним курсом НБУ  на дату здійснення операції за всією статтею, щомісяця станом на 
останню дату місяця та на дату балансу. Курсові різниці від перерахунку грошових коштів в 
іноземній валюті та інших монетарних статей про операційну діяльність відображаються у складі 
інших операційних доходів (витрат). 

Доходи від операційної курсової різниці та від купівлі-продажу іноземної валюти або витрати від 
операційної курсової різниці та  на купівлю-продаж іноземної валюти, що виникають  в результаті  
розрахунків по операціях в іноземній валюті і від перерахунку монетарних активів і зобов'язань у 
функціональну валюту за офіційним обмінним курсом НБУ на дату здійснення операції за всією 
статтею, щомісяця станом на останню дату місяця та на дату балансу згортаються та включаються 
до інших операційних доходів або інших операційних витрат у фінансовій звітності, що відповідає 
параграфу 35 МСБО 1 «Подання фінансової звітності». 

Немонетарні статті, які відображені за історичною собівартістю і зарахування яких до балансу 
пов’язано з операцією в іноземній валюті, відображаються за валютним курсом на дату здійснення 
операції, немонетарні статті за справедливою вартістю в іноземній валюті відображаються за 
валютним курсом на дату визначення цієї справедливої вартості. 

При визначенні курсових різниць на дату здійснення господарської операції, на останню дату місяця 
та на дату балансу застосовується валютний курс, що було встановлено  наприкінці попереднього 
робочого дня, та що діє впродовж всього наступного робочого дня. 

 

3.12. Страхові резерви 

За кожним окремим видом страхування Страховик формує і веде облік таких технічних резервів: 

 незароблених премій (резерви премій) (UPR), що включають частки від сум надходжень 
страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим 
ризикам, які не минули на звітну дату, та частку перестраховика в резерві незароблених 
премій; 

 збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування 
за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або 
відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування (RBNS), та частку 
перестраховика в резерві незароблених премій; 

Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і заявлених вимог (заяв) 
щодо страхової виплати за видами страхування. Якщо не вимагається інше, Страховик формує 
технічні резерви на кожну звітну дату. 

Резерв незароблених премій (unearned premium reserve - UPR) включає частки від сум надходжень 
страхових платежів, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату. 

Розрахунок розміру резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування 
окремо. Загальний розмір резерву незароблених премій дорівнює сумі розмірів резервів 
незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування. 

Страховик формує і веде облік резерву незароблених премій за кожним видом страхування, на 
право провадження діяльності за яким Страховиком було отримано відповідну ліцензію, методом 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2001_ukr_2016.pdf
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«1/4». 

Резерв заявлених, але не виплачених збитків (reported but not settled claims reserve - RBNS), - оцінка 
обсягу зобов’язань Страховика для здійснення страхових виплат (страхового відшкодування) за 
заявленими вимогами, включаючи витрати на врегулювання збитків, які не врегульовано або 
врегульовано не в повному обсязі на дату розрахунку та виникли у зв’язку з подіями, що мали 
ознаки страхових випадків, які мали місце в розрахунковому або попередніх періодах, та про факт 
настання яких Страховика повідомлено відповідно до вимог законодавства України та/або умов 
договору. 

Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, Страховик (цедент, перестрахувальник) 
визначає за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі 
заявлених вимог, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне повідомлення тощо), 
залежно від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками (та/або іншими особами, 
визначеними законодавством або договором страхування) збитків (шкоди) у результаті настання 
події, що має ознаки страхового випадку. Розмір резерву заявлених, але не виплачених збитків, 
визначається як сума резервів заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами 
страхування. 

 

3.13. Позики 

Позики, надані на неринкових умовах оцінюються по справедливої вартості. Для оцінки 
справедливої вартості таких позик, необхідно провести дисконтування всіх майбутніх грошових 
надходжень по даній позиції по переважній ринковій ставки відсотка для аналогічного інструменту. 
Під аналогічним інструментом мається на увазі позика, аналогічна в плані термінів, валюти, типу 
процентної ставки, схеми руху грошових коштів, застави та бази для нарахування відсотків. 

Якщо поворотна фінансова допомога є короткостроковою (буде повернена протягом 12 місяців), 
Товариство може не дисконтувати грошові потоки. 

3.14. Класифікація важливих ризиків 

Ризики можна розділити таким чином: 
 страхові ризики; 
 стратегічні ризики; 
 кредитні ризики; 
 ринкові ризики; 
 ризики ліквідності; 
 операційні ризики. 

Функція управління ризиками у Товаристві здійснюється стосовно фінансових ризиків (кредитного, 
ринкового та ризику ліквідності), а також операційних та юридичних ризиків. Фінансовий ризик 
включає ринковий ризик (у тому числі валютний ризик, ризик процентної ставки та інший ціновий 
ризик), кредитний ризик і ризик ліквідності. Товариство не вважає ці ризики істотними, отже, не 
встановлює конкретні завдання і не розробляє політику з управління цими ризиками. Управління 
операційними та юридичними ризиками спрямовано на забезпечення належного функціонування 
внутрішніх процедур та політики для скорочення цих ризиків до мінімуму. 
 
Страхові ризики. У страховому секторі більшість ризиків випливає з підрахунку даних про збут 
(ризик премій/страхових платежів), розвитку портфеля, врегулювання збитків, резервування (ризик 
резервування) і перестрахування (кумуляція ризику). 
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За допомогою точної розробки страхових продуктів і постійного аналізу процесів, Товариство 
забезпечуватиме відповідність основ розрахунків та наявність в них достатньої маржі, яка гарантує 
безпеку. 

Стратегія по диверсифікації ризиків включена в річний бізнес план, у якому описуються види 
страхування, за якими надходять премії. Страхові договори, будуть укладені на період до 1 року.  

Стратегічні ризики відносяться, головним чином, до стратегічної спрямованості Товариства та його 
керівництва, до структурної та процесуальної організації і корпоративної культури. 

Кредитний ризик визначається як ризик, якому Товариство схильне, якщо його партнери не 
виконують платіжні зобов’язання. Ризик платоспроможності є однією з форм кредитного ризику і 
описує небезпеку того, що платоспроможність позичальника знижується після початку терміну 
кредитування або після придбання цінних паперів. 
З ризиком платоспроможності Товариство стикається через певні вимоги рейтингів до вибраних 
емітентів. У рамках концепції розміщення активів особлива увага приділяється рейтингам. 

Ризик капіталовкладень. Серед ризиків в секторі капіталовкладень особливе значення займає 
ринковий ризик. Згідно Solvency ll (Директива ЕС о платоспроможності) поняття ринкового ризику 
включає в себе: процентні ризики; ризики нерухомості; ризики концентрації; ризики іноземних 
валют. 

Поняття ринкового ризику описує небезпеку того, що наявні позиції можуть втратити ціну з причини 
негативного розвитку ринкових цін (процентні ставки, обмінний курс, нерухомість). 

Під ризиком ліквідності мається на увазі, з одного боку, ризик того, що Товариство не зможе 
виконати свої короткострокові або майбутні платіжні зобов'язання або зможе виконати їх тільки при 
змінених обставинах. З іншого боку, ризик ліквідності означає також, що при виникненні труднощів 
з ліквідністю будуть застосовуватися засоби рефінансування з підвищеними процентними ставками 
або ліквідація активів за заниженою вартістю. 

Операційні ризики виникають у зв'язку з системами і процесами Товариства, наприклад, ризики, 
пов'язані з персоналом, бухгалтерським обліком, IT, управлінням проектами, внутрішніми 
системами контролю, звітністю, внаслідок зовнішніх подій і т.д. 

Для захисту внутрішньої мережі Товариства від впливу ззовні застосовується комплексна концепція 
безпеки, яка змінюється в залежності від зовнішніх обставин. 

До операційних ризиків відносяться особливо й ті ризики, які виникають внаслідок юридичних угод 
(юридичні ризики). Керівництво повністю розуміє всі аспекти юридичного ризику та демонструє 
готовність забезпечувати відповідність усім встановленим вимогам. 

Необхідність відповідності встановленим законодавчим вимогам враховується в процесі 
розроблення продуктів, систем, операційної діяльності. 

Порушення та/або відхилення від установлених вимог та норм незначні за кількістю або не є 
серйозними. Якщо виявлено недоліки, керівництво негайно вживає належних виправних заходів. 

Керівництвом розробляється заходи до налагодження функціонування системи раннього 
попередження, яка дозволяє за допомогою різних показників з різних оцінок і звітів своєчасно 
виявляти зміни, які можуть призвести до небажаного відхилення від досягнення цілей, дозволяє 
також приймати термінові і оперативні заходи попереджаючи негативні зміни. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_016#n502


 
 

15  

3.15. Статутний капітал  

Статутний капітал оцінюється як сумарна вартість вкладів засновників за вирахуванням 
заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу. 

Всі зміни статутного капіталу проводяться на підставі рішення засновників. 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) формується наростаючим підсумком, шляхом 
додавання чистого фінансового результату діяльності Товариства за поточний період до 
нерозподіленого прибутку минулих років за вирахуванням розподілу цього прибутку. 

3.16. Витрати на персонал та відповідні відрахування 

Зарплата, внески на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, щорічні відпускні та 
лікарняні, преміальні та негрошові пільги нараховуються у тому періоді, в якому відповідні послуги 
надаються працівниками Товариства. 

3.17. Склад річної фінансової звітності Товариства 

а) звіт про фінансовий стан;  
б) звіт про прибуток або збиток та інший сукупний дохід;  
в) звіт про зміни у власному капіталі;  
г) звіт про рух грошових коштів;  
д) пояснювальні примітки до статей фінансової звітності. 

3.18. Параметри суттєвості у фінансової звітності Товариства: 

− для господарських операцій та об’єктів обліку, що відносяться до активів, зобов’язань і 
власного капіталу – 0,5% від чистих активів; 

− для доходів і витрат – 2% від чистого прибутку (збитку); 
− для переоцінки або зменшення корисності об’єктів обліку – 10% відхиленню їх залишкової 

вартості від їх справедливої вартості; 
− для визначення подібних активів різниця між справедливою вартістю об’єктів обміну не 

повинна перевищувати 10%; 
− застосування дисконтування до оцінки короткострокової заборгованості, різниця між 

номінальною вартістю позики та її справжньою (дисконтованої) вартістю – 2%; 
− зміни обсягів та/або структури активів на 10 і більше відсотків від загальної вартості активів. 

 

3.19. Пов’язані особи 

Відповідно з ознаками пов’язаних осіб, які наводяться в МСБО 24, пов’язаними особами в 
Товаристві є власники та провідний управлінський персонал. 

3.20. Податок на прибуток 

Поточний податок на прибуток і відстрочений податок на прибуток (відстрочені податкові 
зобов'язання, відстрочені податкові активи) визнаються витратами або доходом у звіті про 
фінансові результати. 

Поточний податок на прибуток визнається зобов'язанням у сумі, що підлягає сплаті. Перевищення 
сплаченої суми податку на прибуток над сумою, яка підлягає сплаті, визнається дебіторською 
заборгованістю за розрахунками з податку на прибуток. 

Відстрочене податкове зобов'язання визнається у разі наявності тимчасових податкових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2024_ukr_2016.pdf
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Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення тимчасових податкових різниць, що 
підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового прибутку, з яким пов'язані ці 
тимчасові податкові різниці. 

Компанія нараховує податок на дохід згідно підпункту 136.2.2 пункту 136.2 статті 136 ПКУ в розмірі 
0 відсотків за договорами добровільного медичного страхування. 

Компанія нараховує податок на прибуток за даними бухгалтерського обліку  за ставкою визначеною 
відповідно до пункту 136.1 статті 136 ПКУ, від бази оподаткування, без використання коригування. 

 

 
4. Примітки до статей річної фінансової звітності 2018 року 

4.1. Статутний капітал 

Зареєстрована сума капіталу Товариства складає 35 000 000,00 гривень (за курсом НБУ на 
31.12.2018 р. – 1 103 610 євро). 

Засновники Товариства та розміри їх внесків до статутного капіталу станом на 25.03.2018 р.: 

в українських гривнах Сума, 
заявлена Доля Сума, 

внесена Доля 

Учасник     
ТОВ "Центр медицини" 27 650 000 79% 0 0% 

ТОВ "Куланов енд Ко" 7 000 000 20% 0 0% 

ТОВ "Юридична консалтингова компанія "Де-Юре" 350 000 1% 0 0% 

Всього капіталу 35 000 000 100% 0 0% 

 

Згідно до протоколу загальних зборів учасників № 2 від 26.03.2016 року з учасників було виключено 
ТОВ «Куланов енд Ко» та включена до складу учасників фізична особа. Також були перерозподілені 
частки учасників у статутному капіталі Товариства. 

Засновники Товариства та розміри їх внесків до статутного капіталу станом 04.04.2018 року та на 
звітну дату: 

в українських гривнах Сума, 
заявлена Доля Сума, 

внесена Доля 

Учасник     
ТОВ "Центр медицини" 34 300 000 98% 34 300 000 98% 

ТОВ "Юридична консалтингова компанія "Де-Юре" 350 000 1% 350 000 1% 

Кучук Леонід Борисович 350 000 1% 350 000 1% 

Всього капіталу 35 000 000 100% 35 000 000 100% 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Центр медицини": 
 Країна реєстрації – Україна; 
 Код за ЄДРПОУ – 38156334; 
 Вид економічної діяльності за КВЕД – 86.21 Загальна медична практика. 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Юридична консалтингова компанія "Де-Юре": 
 Країна реєстрації – Україна; 
 Код за ЄДРПОУ – 37476376; 
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 Вид економічної діяльності за КВЕД – 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 
аудиту; консультування з питань оподаткування.  

Кучук Леонід Борисович – фізична особа: 
 Країна реєстрації – Україна. 

Статутний капітал сплачений Засновниками  виключно  в  грошовій  формі. 
 
4.2. Гарантійний фонд 

На вимогу статті 30 закону України «Про страхування», Товариством було сформовано гарантійний 
фонд у вигляді додаткового капіталу.  

Додатковий капітал відображено на субрахунку 422 «Інший вкладений капітал». Гарантійний фонд 
Товариства складає 1000 грн. 

 

4.3. Необоротні активи, МШП, запаси 

у тисячах українських гривень 
31 грудня  

2018 р. 
01 січня  
2018 р. 

Основні засоби 281 - 

- комп’ютерна та офісна техніка  133 - 

- меблі 81 - 

- офісна техніка 67 - 

МНМА 157  

- меблі 84 - 

- офісна техніка 51 - 

- комп’ютерні засоби 22 - 

Знос 41 (9%) - 

Нематеріальні активи 858  

- програмне забезпечення 751 - 

- Інші 107 - 

Амортизація 26 (3%) - 

Малоцінні і швидкозношувані предмети, 
запаси 

24  

Запаси 19  

 
Станом на звітну дату немає активів, класифікованих як утримувані для продажу відповідно до 
МСФЗ 5 «Непоточні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність». 

 

 

 

 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2005_ukr_2016.pdf
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4.4. Грошові кошти та їх еквіваленти 

у тисячах українських гривень 
31 грудня  

2018 р. 
01 січня  
2018 р. 

Грошові кошти на банківських рахунках 
 

 
- у гривнях 14 140 - 

Грошові кошти у касі 6 - 

Грошові кошти у дорозі 84 - 

Всього грошових коштів та їх еквівалентів 14 230 - 

 

Нижче у таблиці подано зведену інформацію щодо грошових коштів у банках за кредитною якістю 
на основі рейтингів за національною шкалою: 

у тисячах українських гривень 
31 грудня  

2018 р. 
01 січня  
2018 р. 

Не прострочені та не знецінені 
 

 
- рейтинг uaAАA 930 - 

- рейтинг uaAА 13 210 - 

Всього грошових коштів на поточних 
рахунках та їх еквівалентів 

14 140 - 

 

4.5. Дебіторська заборгованість 

у тисячах українських гривень 
31 грудня 

2018 р. 
01 січня  
2018 р. 

Дебіторська заборгованість з наданої позики 22 131 - 

Дебіторська заборгованість за договорами страхування 171 - 

Поточна дебіторська заборгованість з нарахованих доходів 16 - 

Витрати майбутніх періодів 5 - 

Всього дебіторської заборгованості 22 323 - 

 
Основними факторами, які Товариство бере до уваги при розгляді питання про знецінення 
дебіторської заборгованості, є період прострочення платежу та ймовірність її погашення. 
Дебіторська заборгованість має короткостроковий характер та класифікована як фінансовий актив, 
оцінений за справедливою вартістю. У звітному періоді не було наявних об’єктивних даних, котрі 
свідчать про зменшення передбачуваних майбутніх грошових потоків за даним активом у результаті 
однієї або кількох подій, що відбулися після визнання фінансового активу.  

Дебіторська заборгованість за договорами страхування – розстрочені страхові платежі за діючими 
договорами страхування. 
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4.6. Зобов’язання зі страхової діяльності 

у тисячах українських гривень 31 грудня  
2018 р. 

01 січня  
2018 р. 

Премії, отримані авансом 1 016 - 

Заборгованість за страховими виплатами 125 - 

Заборгованість перед страховими агентами за послуги 465 - 

Премії до сплати перестраховикам - - 

Всього  1 606 - 

 
Станом на звітну дату зобов’язання Товариства є поточними зобов’язаннями. 

 

4.7. Страхові резерви 

Формування страхових резервів Товариства проводиться у відповідності до вимог чинного 
законодавства. 

у тисячах українських гривень 31 грудня  
2018 р. 

01 січня  
2018 р. 

Резерв незароблених премій 2 267 - 

Всього  2 267 - 

 

Станом на звітну дату Товариство у відповідності з вимогами МСФЗ 4 «Страхові контракти» провело 
оцінку адекватності визнаних страхових резервів. Резерви незароблених премій, розраховані таким 
чином, визнані достатніми страховими зобов’язаннями. Результати даної оцінки свідчать, що 
балансова вартість страхових зобов’язань Товариства станом на звітну дату є адекватною в контексті 
очікуваних майбутніх грошових потоків. 

Усі збитки на звітну дату урегульовані та будуть сплачені у відповідності з діючими договорами 
Товариства. 

4.8. Зобов’язання перед персоналом 

Всі винагороди працівникам Товариства враховуються як поточні, відповідно до МСБО 19. 

В Товаристві застосовується поденна та погодинна оплата праці співробітників за посадовими 
окладами згідно затвердженого штатного розкладу. 

Станом на звітну дату Товариство не має поточних зобов’язань з заробітної плати перед персоналом 
і нарахованими податками та зборами. 

у тисячах українських гривень 31 грудня 
2018 р. 

01 січня  
2018 р. 

Поточна заборгованість перед персоналом - - 

Поточна заборгованість з податків та зборів - - 

Резерв невикористаних відпусток 46 - 

Всього 46 - 

 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2004_ukr_2016.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2019_ukr_2016.pdf
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4.9. Адміністративні витрати 

Адміністративні витрати складаються з наступних компонентів:  

у тисячах українських гривень 2018 р. 2017 р. 

Витрати на оплату праці 927 - 

Консультаційні, інформаційні, аудиторські послуги 299 - 

Внески на соціальні заходи 208 - 

Оренда та утримання приміщень 161 - 

Резерв оплати відпусток 59 - 

Підбір персоналу 64 - 

Амортизація ОЗ та НМА 64 - 

Службові відрядження 17 - 

Послуги банків 14 - 

Інші витрати 20  

Всього  1 833 - 

 

4.10. Витрати на збут 

Витрати на збут складаються з наступних компонентів реклами та маркетингу:  

у тисячах українських гривень 31 грудня 
2018 р. 

01 січня  
2018 р. 

Агентські винагороди 465 - 

Оплата праці 98 - 

Реклама та маркетинг 42 - 

Внески на соціальні заходи 25 - 

Витрати на POS-термінал 8 - 

Резерв оплати відпусток 9 - 

Амортизація  3 - 

Всього  650 - 

 

4.11. Собівартість послуг 

Собівартість реалізованих послуг відображає витрати понесені Компанією на регулювання збитків. 

у тисячах українських гривень 31 грудня 
2018 р. 

01 січня  
2018 р. 

Оплата праці 31 - 

Внески на соціальні заходи 7 - 

Всього  38 - 

 

4.12. Сегменти 

Товариство в силу своїх особливостей і сформованою практикою організації займається одним 
видом діяльності. У зв'язку з цим господарсько-галузеві сегменти не виділені. 
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Товариство займається наданням послуг тільки на території України, у зв'язку з цим географічні 
сегменти не виділяються. 

У разі розширення масштабів діяльності Товариства та появі нових видів діяльності Товариство буде 
подавати фінансову звітність відповідно до МСФЗ 8. 

4.13. Операції із пов’язаними сторонами 

В даній фінансовій звітності зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість 
контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових та операційних рішень 
іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних сторін". Рішення 
про те які сторони являються зв'язаними приймають не тільки на основі їх юридичної форми, але і 
виходячи з характеру стосунків з зв'язаними сторонами. 

Особи, що мали  суттєвий вплив на Товариство.  

Назва підприємства Країна реєстрації Відсоток участі в капіталі,% 

Станом на 
31.12.18 

Станом на 
01.01.18 

ТОВ «Центр медицини» Україна 98% - 
 

На звітну дату Товариство має кредиторську заборгованість перед ТОВ «Центр медицини», у сумі 
16,0 тис. грн. 

Згідно з МСБО 24, провідним управлінським персоналом вважаються особи, які безпосередньо або 
опосередковано мають повноваження та є відповідальними за планування, управління та контроль 
діяльності суб'єкта господарювання, зокрема будь-який директор (виконавчий або інший) цього 
суб'єкта господарювання.  

Винагороди, отримані керівним управлінським персоналом у звітному періоді становлять такі суми, 
що відображені у складі витрат на оплату праці: 

у тисячах українських гривень 
31 грудня 

2018 
01 січня 

2018 

Заробітна плата і премії 357 - 
 

4.14. Інша інформація – суттєві події 

Інформація про дії, які відбулися протягом звітного року та могли вплинути на фінансово-
господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його капіталу: 

№ 
з/п 

Перелік подій, що могли вплинути на фінансово-господарський 
стан Товариства 

Відомості про наявність подій у 
звітному року 

1 Отримання позики або кредиту на суму, що перевищує 25% 
статутного капіталу не було 

2 Зміна учасників, яким належить доля у капіталі Товариства 
понад 10 відсотків було див. п. 4.1 Приміток 

3 Рішення Товариства про утворення, припинення його філій, 
представництв не було 

4 Рішення вищого органу Товариства про зміни розміру 
статутного капіталу не було 

5 Порушення справи про банкрутство Товариства, винесення 
ухвали про його санацію не було 

6 Рішення вищого органу Товариства або суду про припинення 
або банкрутство не було 

 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IFRS%2008_ukr_2016.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2024_ukr_2016.pdf
https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2024_ukr_2016.pdf
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4.15. Події після дати балансу 

При складанні фінансової звітності Товариство враховує події, що відбулися після звітної дати і 
відображає їх у фінансовій звітності відповідно до МСБО 10.  

№ 
з/п Перелік подій, що відбулися після звітної дати 

Відомості про наявність подій у 
звітному року 

відображено у 
фінансової 

звітності 

не відображено у 
звітності, розкрито 

у примітках 

1 Визнання дебітора Товариства банкрутом не було не було 

2 Наявність судової справи, яка привела чи може привести 
до виникнення зобов’язання на звітну дату не було не було 

3 Прийняття рішення про суттєву реорганізацію 
Товариства не було не було 

4 Значні зміни у вартості активів Товариства після звітної 
дати не було не було 

5 Знищення значної частини активів внаслідок 
непередбачених подій не було не було 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додатки 

https://www.minfin.gov.ua/uploads/redactor/files/IAS%2010_ukr_2016.pdf


III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 - 37 825

Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом II 1195 - 36 596

   резервах незароблених премій 1183 - -
   інших страхових резервах 1184 - -

   резервах довгострокових зобов'язань 1181 - -
   резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -

Витрати майбутніх періодів 1170 - 5
Частка перестраховика у страхових резервах, у тому числі в: 1180 - -

Готівка 1166 - 6
Рахунки в банках 1167 - 14 224

Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 - 14 230

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 - 22 131

    у тому числі з податку на прибуток 1136 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - 16

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 - -
з бюджетом 1135 - -

Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 - 171

Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -

Готова продукція 1103 - -
Товари 1104 - -

Виробничі запаси 1101 - 43
Незавершене виробництво 1102 - -

Усього за розділом I 1095 - 1 229
II. Оборотні активи

Запаси 1100 - 43

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -

Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -

Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:
    які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - -

 інші фінансові інвестиції 1035 - -

   Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
   Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -

 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -

Інвестиційна нерухомість 1015 - -
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - -

первісна вартість 1011 - 438
знос 1012 - 41

Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 - 397

первісна вартість 1001 - 858
накопичена амортизація 1002 - 26

1 2 3 4
I. Необоротні активи

Нематеріальні активи 1000 - 832

Форма N 1 Код за ДКУД 1801001

Актив
Код 

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 р.

Середня кількість працівників1 5

Адреса, телефон Україна, 65006, м. Одеса, вул. Розкидайлівська,69/71

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма № 2), грошові 
показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

Організаційно-правова форма господарювання товариство з додатковою відповідальністю за КОПФГ 250

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 62.12

Підприємство ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «ОДРЕКС» за ЄДРПОУ 42013609

Територія Україна,  місто Одеса за КОАТУУ 5110100000

Додаток 1
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського 
обліку
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 02 05



____________
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Керівник Стреля Н.С.

Головний бухгалтер Кляхін С.М.

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 - 37 825

Усього за розділом IІІ 1695 - 1 696
ІV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 - -

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 - -

Поточні забезпечення 1660 - 46
Доходи майбутніх періодів 1665 - -

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - 125

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 - 1 016
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 - -

розрахунками зі страхування 1625 - -
розрахунками з оплати праці 1630 - -

розрахунками з бюджетом 1620 - -
у тому числі з податку на прибуток 1621 - -

довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 - 509

Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:

Усього за розділом II 1595 - 2 267
IІІ. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків 1600 - -

Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -

   інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -

   резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
   резерв незароблених премій 1533 - 2 267

Страхові резерви, в тому числі 1530 - 2 267
   резерв довгострокових зобов'язань 1531 - -

Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -

Довгострокові забезпечення 1520 - -
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -

Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов'язання 1515 - -

II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов'язання 1505 - -

Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом I 1495 - 33 862

- )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Неоплачений капітал 1425 ( - ) (

Резервний капітал 1415 - -
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 - -1 139

Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -

Капітал у дооцінках 1405 - -
Додатковий капітал 1410 - 1

I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 - 35 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -

Пасив
Код

рядка
На початок 

звітного періоду
На кінець 

звітного періоду

1 2 3 4



( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 02 05

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ОДРЕКС»

за ЄДРПОУ 42013609

Форма N 2 Код за ДКУД 1801003

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 рік

Чисті зароблені страхові премії 2010 1 511 -
Премії підписані, валова сума 2011 3 778 -

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 - -

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 38 -

Премії, передані у перестрахування 2012 - -
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 2 267 -

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 125 -
Валовий:

прибуток 2090 1 348 -

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -

збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань 2105 - -

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2121 - -

Дохід від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2122 - -

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Інші операційні доходи 2120 - -

Інші операційні витрати 2180 20 -
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою 
вартістю

2181 - -

Адміністративні витрати 2130 1 833 -
Витрати на збут 2150 650 -

Витрат від первісного визнання біологічних активів і 
сільськогосподарської продукції

2182 - -

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 - -

Інші фінансові доходи 2220 16 -
Інші доходи 2240 - -

збиток 2195 1 155 -
Дохід від участі в капіталі 2200 - -

Втрати від участі в капіталі 2255 - -
Інші витрати 2270 - -

Дохід від благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 - -

збиток 2295 1 139 -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 - -

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Фінансовий результат до оподаткування:

прибуток 2290 - -

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 - -
Чистий фінансовий результат:

прибуток 2350 - -
збиток 2355 1 139 -



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стреля Н.С.

Кляхін С.М.

1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -

Стаття
Код 

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -1 139 -

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -

Матеріальні затрати 2500 27 -
Витрати на оплату праці 2505 1 056 -

Назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4

Інші операційні витрати 2520 1 158 -
Разом 2550 2 541 -

Відрахування на соціальні заходи 2510 233 -
Амортизація 2515 67 -

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -

Назва статті
Код 

рядка
За звітний 

період

За аналогічний 
період 

попереднього 
року

1 2 3 4

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

Керівник

Головний бухгалтер

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 - -



( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 02 05

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ОДРЕКС»

за ЄДРПОУ

рік

1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

42013609

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття
Код 

рядка
За звітний період

За аналогічний період 
попереднього року

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Повернення податків і зборів 3005 - -
у тому числі податку на додану вартість 3006

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - -3000

- -

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 - -

Надходження авансів від покупців і замовників
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -

3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - -
Надходження від відсотків за залишками коштів на 
поточних рахунках

3025 - -

Цільового фінансування 3010 - -

Інші надходження 3095 - -
Витрачання на оплату:

Надходження від операційної оренди 3040 - -

Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045
- -

Надходження від страхових премій 3050 4 623 -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -

6553100 -

Відрахувань на соціальні заходи 3110 233 -

Товарів (робіт, послуг)
Праці 3105 850 -

Зобов'язань з податків і зборів 3115 206 -

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 206 -

- -

Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - -
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими 
контрактами

3150

Витрачання на оплату авансів 3135 - -

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 - -
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану 
вартість

3117

- -

-
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 2655 -
Інші витрачання 3190 24
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 - -

за 2018



( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( ) ( )

( ) ( )
( ) ( )

3200 - -

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів

необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:

3215 - -відсотків

Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:

3225 - -
-Надходження від погашення позик 3230 -

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3235
- -

- -
Витрачання на надання позик 3275 - -

- -3255

Виплати за деривативами 3270

фінансових інвестицій
необоротних активів 3260 1 296 -

-

3345 - -

-
Надходження від продажу частки в дочірньому 
підприємстві

3310
- -

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

-
Інші платежі 3290 - -

3295 -1 296 -
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу 3300 35 001 -

-

Керівник Стреля Н.С.

Залишок коштів на початок року 3405 - -
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -

Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 14 230 -

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у 
дочірніх підприємствах

3375
- -

Інші платежі

Головний бухгалтер Кляхін С.М.

Залишок коштів на кінець року

Викуп власних акцій
Погашення позик 3350 -

Інші надходження 3340 13 470
Витрачання на:

Сплату дивідендів 3355 -
Витрачання на сплату відсотків 3360 -

3390 35 600

Витрачання на придбання частки в дочірньому 
підприємстві

Отримання позик 3305 -

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої 
господарської одиниці

3280

-

3415 14 230

Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 12 871

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 -

-

-

-

-
-

-

3370 - -

-



(найменування)

Звіт про власний капітал

за 2018 рік

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2019 02 05

Підприємство
ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРАХОВА
КОМПАНІЯ «ОДРЕКС»

за ЄДРПОУ 42013609

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття
Код 
рядк

а

Зареєстро-
ваний 

капітал

Капітал у 
дооцін-

ках

Додатко-
вий 

капітал

Резерв-
ний 

капітал

Нерозпо-
ділений 

прибуток 
(непокри-

тий 
збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилу-
чений 

капітал
Всього

10
Залишок

- - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Коригування:
Зміна облікової 
політики

4005 - - -

на початок року 4000 - - - -

- - - - -

Виправлення 
помилок

4010 - - - - - - - -

-
Скоригований 
залишок на 
початок року

4095 - - - - - - - -

Інші зміни 4090 - - - - - - -

-1 139

Інший сукупний 
дохід за звітний 
період

4110 - - - - - - - -

Чистий прибуток 
(збиток) за звітний 
період

4100 - - - - -1 139 - -

-

Дооцінка (уцінка) 
фінансових 
інструментів

4112 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) 
необоротних 
активів

4111 - - - - - - -

-

Частка іншого 
сукупного доходу 
асоційованих і 
спільних 
підприємств

4114 - - -

- - - - -

Накопичені 
курсові різниці

4113 - - - - - - -

Розподіл 
прибутку:

- - - - -

Інший сукупний 
дохід

4116 - - -

- - - -

Спрямування 
прибутку до 
зареєстрованого 
капіталу

4205 - - - -

Виплати власникам 
(дивіденди)

4200 - - - -

- - - -



10
Відрахування до 
резервного 

4210 - - - - - - - -

1 2 3 4 5 6 7 8 9

-

Сума чистого 
прибутку на 
створення 
спеціальних 
(цільових) фондів

4220 - - - -

- - - -

Сума чистого 
прибутку, належна 
до бюджету 
відповідно до 
законодавства

4215 - - - - - - -

Внески учасників:

- - - -

Сума чистого 
прибутку на 
матеріальне 
заохочення

4225 - - - -

- -35 000 - 1

Погашення 
заборгованості з 
капіталу

4245 - - - -

Внески до капіталу 4240 35 000 - 1 -

- 35 000 - 35 000

Вилучення 
капіталу:
Викуп акцій 
(часток)

4260 - - - - - - - -

Перепродаж 
викуплених акцій 
(часток)

4265 - - - - - - - -

-

-

Вилучення частки в 
капіталі

4275 - - - - - - - -

Анулювання 
викуплених акцій 
(часток)

4270 - - - - - - -

- - - - -

-

Інші зміни в 
капіталі

4290 - - - - - - - -

Зменшення 
номінальної 
вартості акцій

4280 - - - - - -

-

Разом змін у 
капіталі

4295 35 000 - 1

33 862

Керівник Стреля Н.С.

- -1 139 - - 33 862

Залишок на кінець 
року

4300 35 000 - 1

Інші зміни в 
капіталі

4291 - -

Головний бухгалтер Кляхін С.М.

- -1 139 - -
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