
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2020 року
"ТИС. гри. Примітки 31 грудня 2020 31 грудня 2019

1 2 3 4
АКТИВИ
- .  " *~:чні активи

і т~ер;альні активи 3.11 96 114
. ~ :=н: засоби зло 30021 19595

Л  5 : тдокова дебіторська заборгованість 3.18
: . т  : чені аквізиційні витрати 3.17

7 ;  _ : к  коштів у централізованих страхових
: : :  е  -:нх фондах

-

-  - е оборотні активи 3.19 74 0
- ;  чгпоточні активи 30191 19709

активи
1— ш 3.13 119 28

7  т ; зська заборгованість за продукцію,
Е.ГГ И. роботи, послуги

3.14 28 5

г :  - ;  зська заборгованість за розрахунками 
: . . .  е  ооіними авансами

3.14 0 87

т : оська заборгованість за розрахунками
бюджетом

3.14 0 1

І : :  - :  оська заборгованість за розрахунками
- .і.: схованих доходів

3.14

І поточна дебіторська заборгованість 3.14 405 0
7 :  т : чні фінансові інвестиції 3.15 11177 11553

7 _ : зі кошти та їх еквіваленти 3.16 2378 3379

Тьстха перестраховика у страхових резервах 3.21 397 212
3'. г ::о  поточні активи 14504 15265
> сього активи 44695 34974
і  о: гний капітал т а  зобов'язання
і  з:-ий капітал

іг ечстрований (пайовий) капітал 3.20 28000 28000

іг. : 7ал у дооцінках 3.20 3 3

І : папковий капітал 3.20 29407 19285

? : :  ервний капітал 3.20
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2040 1949

Недоплачений капітал 3.20 -16000 -16000

’ ; г ого капітал 43450 33237
,7 - дострокові зобов'язання і забезпечення

- _ і довгострокові зобов’язання 3.21
_І; вгострокові забезпечення витрат персоналу 3.21 118 98

Г прахові резерви 3.21 775 1395

.77чючні зобов'язання

7. . точна кредиторська заборгованість за 
: е  гостроковими зобов’язаннями

3.22
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т чна кредиторська заборгованість за товари,
: ти. послуги

3.22 2 18

т: чна кредиторська заборгованість за 
• т і\унками з бюджетом

3.22 240 226

" чна кредиторська заборгованість за 
т злу нками зі страхувань

3.22

": чна кредиторська заборгованість за 
>: трунками з оплати праці

3.22

~: чна кредиторська заборгованість із 
-~тплніх розрахунків

3.22 78 0

: чна кредиторська заборгованість за 
:: т каними авансами

3.22
*

т : чна кредиторська заборгованість за 
- ~7 звою діяльністю

3.22

_ поточні зобов'язання 3.22 32 0

г ь аго зобов’язань 1245 1737
: х: ч власний капітал та 

>: в язання
44695 34974

Звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за рік, 
який закінчився 31 грудня 2020року

~яс.грн. Примітки Рік, що закінчився 31 грудня
2020 2019

1 2 3 4
-..;н: зароблені страхові премії 3.1 4105 6151
, Г вартість реалізованої продукції (товарів, 3.2 0 -8

;т: понесені збитки за страховими
ш татами

3.2 1658 2400

[: .а  (витрати) від зміни інших страхових
резервів

3.5

-пп : операційні доходи 3.5 336 537

- і :ністративні витрати 3.3 -2352 -1831

г плати на збут 3.4 -8 -105

операційні витрати 3.5 -413 -1945

фінансові доходи 3.6 321 504

доходи 3.7 0 275
7 -ансовівитрати 3.8
- витрати 3.7 0 -27

: —зати (дохід) з податку на прибуток 3.9 -240 -226
ДРИБУТОК/ЗБИТОК ЗА РІК 91 882
і ші сукупні прибутки
сього сукупний прибуток/збиток за рік 91 882

Звіт про рух грошових коштів за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року
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За рік, що закінчився 31 грудня

2020 2019
1 3 4

т коштів у результаті операційної діяльності

ііг-дд : дження від операційної оренди
: : дження від страхових премій 5161 8901

Ьїпі надходження 1560 1776
: —дчання на оплату: Товарів (робіт, послуг) -1779 -1835
дяип -757 -717
■ дн дхувань на соціальні заходи -238 -174

в 'язань з податків і зборів -420 -256
: ~  знання на оплату зобов'язань за страховими
і -—актами

-1658 -4194

ндд витрачання -3191 -736
« т н и  рух коштів від операційної діяльності -1322 2578

?ух коштів у результаті інвестиційної діяльності

. і :дження від реалізації фінансових інвестицій 4000
~д : дження від отриманих відсотків 321 502

: — знання на придбання фінансових інвестицій -4000

: — знання на придбання необоротних активів

Ч І 7 ай рух коштів від інвестиційної діяльності 321 502

Р\7£ коштів у результаті фінансової діяльності

жді платежі

і :тнй рух коштів від фінансової діяльності

тнй рух грошових коштів за звітний період -1001 3080

дз ппок коштів на початок року 3379 299
: 77 ив зміни валютних курсів на залишок коштів

длншок коштів на кінець року 2378 3379

Звіт про зміни в капіталі за рік, який закінчився 31 грудня 2020року

1.пшс.—єн Зареєстрова
ний

пайовий
капітал

Капітал у 
дооцінка

X

Додатковий
капітал

Нерозпо
ділений

прибуток
(непокритий

збиток)

Неоплачений
капітал

Усього
власний
капітал

■ Ьі!.ііл: х на 31
ІІІІ»11 діл 2019 року

28000 3 19285 1949 -16000 33237

ИМЬііііетгг зддення -3 -3
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ІНШІ МИЛ 0 к
ш к х  хований
ііііиіи і .__ х на

року

28000 3 19282 1949 -16000 33234

11 - ~ н прибуток 91 91

В и є  ІС Юі 

р^ік- -ПОСІВ ДО

Ір И ІГ Ш іу

10125 10125

3 іх у  вання до
ірс: с: вного
iia.ii

ІРіЕС ч ЗМІН у
2- і 1

10125 91 10216

- » г і іш о к  на 31 
. : з 2 020 року

28000 3 29407 2040 -16000 43450

1. Інформація про компанію

гзариство з додатковою відповідальністю «СК «АМДЖИ-Іншуренс» (надалі -  
Товариство») Страхова компанія зареєстрована в Україні та є резидентом України.

. трахова компанія є товариством з додатковою відповідальністю і була утворена відповідно 
: законодавства України. Юридична адреса Товариства: м. Київ, вул. Олександра Мишуги 
1  оф. 423

: - рішенням Загальних зборів учасників Товариства з додатковою відповідальністю 
Т трахова компанія «ОТЛ-СТАРХУВАННЯ», які відбулися 14 березня 2019 року, здіснено 
: :  даж часток у статутному капіталі учасників змінено назву найменування з Товариства з 

- татковою відповідальністю «Страхова компанія «ОТЛ-СТАРХУВАННЯ» (скорочене 
-.•іменування ТДВ «СК «ОТЛ-СТРАХУВАННЯ») на Товариство з додатковою 

: зповідальністю «Страхова компанія «АМДЖИ-Іншуренс.» (скорочене найменування ТДВ 
ГК «АМДЖИ-Іншуренс»)Дата державної реєстрації відповідних змін до відомостей про 
тидичну особу, що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 
тлприємців та громадських формувань - 29 березня 2019 року.
тедметом діяльності Товариства є проведення страхування, перестрахування і здійснення 

г нансової діяльності, пов'язаної з формуванням, розміщенням страхових резервів та їх 
правлінням. Товариство здійснює свою діяльність відповідно до отриманих ліцензій 
атональної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.

№
п/п

Ліцензія Серія, № Дата видачі

1 Страхування від нещасних випадків АЕ 284359 11.06.2009
2 Страхування наземного транспорту (крім 

залізничного)
АВ 429787 02.10.2008

3 Страхування вантажів та багажу 
(вантажобагажу)

АВ 429787 02.10.2008

4 Страхування від вогневих ризиків та ризиків 
стихійних явищ

АВ 429785 02.10.2008

5 Страхування майна (іншого, ніж передбачено 
пунктами 7-12 цієї статті)

АВ 429784 02.10.2008

6 Страхування відповідальності перед третіми 
особами (іншої, ніж передбачена пунктами 12 

- 14 цієї статті)

АВ 469644 11.06.2009
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* 7 Страхування фінансових ризиків АВ 429786 02.10.2008

8 Медичне страхування (безперервне 
страхування здоров'я)

АВ 469645 11.06.2009

. : гедньооблікова кількість працівників Товариства складає 19 чоловік.

І 'л ікова політика

. - : в ні аспекти облікової політики, які застосовувались у процесі підготовки цієї фінансової 
~-: .ті. наведено нижче.

і Основа підготовки фінансової звітності, достовірне подання та відповідність
Ч С Ф З

- іясова звітність Товариства є фінансовою звітністю загального призначення, яка 
п гмована з метою достовірного подання фінансового стану, фінансових результатів

_...-влності та грошових потоків Товариства для задоволення інформаційних потреб основних 
: :тувачів при прийнятті ними рішень.
- лептуальною основою фінансової звітності Товариства за звітний період, що закінчився 
грудня 2020 року, є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), включаючи 

1 -народні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), 
г : Радою з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), в редакції, чинній 

1 січня 2020 року, що офіційно оприлюдненні на веб-сайті Міністерства фінансів 
України.
Тл:: товлена Товариством фінансова звітність чітко та без будь-яких застережень відповідає 

зимогам чинних МСФЗ з врахуванням змін, внесених РМСБО станом на 01 січня 2020 
: • дотримання яких забезпечує достовірне подання інформації в фінансовій звітності, а 
: а : доречної, достовірної, нейтральної, зіставної та зрозумілої інформації.
- : формуванні фінансової звітності Товариство керувалося також вимогами національних 
_• лнодавчих та нормативних актів щодо організації і ведення бухгалтерського обліку та 
лідання фінансової звітності в Україні, які не протирічать вимогам МСФЗ. 

їгдш сова звітність Товариства базується на таких принципах: доречності, правдивості 
лання, зіставності, переважання сутності над формою, нейтральності, обачності, надійності 

■ - повноти, можливості перевірки, допущення безперервності діяльності підприємства,
■ : ;• холості звітної інформації, своєчасності подання, єдиного грошового вимірника.

7 л-тисова звітність Товариства підготовлена у національній валюті України, одиниця виміру 
~ . гча гривень.

ЧСФЗ, які прийняті та набули чинності в звітному періоді.

. 01.2020 р набули чинності поправки до наступних МСФЗ:
МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - переглянуто визначення «бізнесу» та змінилось 

:-;ачення терміну «віддача», яке вплинуло на відображення в обліку та звітності об'єднання
йзнесів.

начені зміни не мали впливу на річну фінансову звітність Товариства.
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти», МСФО 7 «Фінансові інструменти: розкриття

- : : лмації» - змінились вимоги до обліку хеджування , щодо референтних процентних ставок, 
_• ::х як LIBOR, EURIBOR і TIBOR.

начені зміни не мали впливу на річну фінансову звітність Товариства.
МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни в 

Г пікових оцінках та помилки».. Прийняті поправки уніфікують визначення «суттєвості» в 
* б н х  стандартах МСФЗ та Концептуальних основах фінансової звітності, додають пояснення 
: визначення суттєвості.

ІЗ  СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС»



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

: і оцінкою керівництва Товариства зазначені зміни не мали значного впливу на фінансову 
-ітність, Компанії.

- МСБО 10 «Події після звітного періоду», МСБО 34 «Проміжна фінансова звітність» , 
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи» КЗ 
МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій» . У всіх випадках словосполучення «економічні 
рішення» замінили словом «рішення» , а поняття «користувачі» звузили до « основних 
користувачів».

думку Керівництва Товариства, зазначені зміни не мали впливу на річну фінансову 
£ гність Товариства.

1СФЗ, які прийняті але ще не набули чинності в звітному періоді.
: 1.01.2021 р входять в дію поправки до наступних МСФЗ:

МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» , МСБО 39 «Фінансові інструменти: Визнання та 
оцінка» , МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» , МСФЗ 4 «Страхові 
контракти» та МСФЗ 16 «Оренда» щодо реформи IBOR.

: і оцінкою керівництва Товариства зазначені зміни не матимуть значного впливу на 
і їлансову звітність, Компанії.

1.01.2022 р входять в дію поправки до наступних МСФЗ:
МСБО 16 «Основні засоби» Поправки забороняють компанії вираховувати з вартості 
основних засобів суми, отримані від реалізації вироблених предметів, коли компанія 
готує актив до його цільового використання. Натомість компанія визнає такі 
надходження від продажу та пов'язані з ними витрати у прибутку або збитку.
МСБО 37 «Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи». 
Поправки уточнюють, що «витрати на виконання договору» являють собою витрати, 
безпосередньо пов'язані з договором - тобто або додаткові витрати виконання договору 
(наприклад, прямі витрати на працю і матеріали), або розподіл інших витрат, які також 
безпосередньо пов'язані з договором (наприклад , розподіл амортизації об'єкта 
основних засобів, що використовується при виконанні договору).

- МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу» Актуалізація посилань в МСФЗ (IFRS) 3 на 
Концептуальні основи підготовки фінансової звітності, не змінюючи вимог до обліку 
для об'єднання бізнесів. Додано виняток щодо зобов'язань і умовних зобов'язань. Цей 
виняток передбачає, що стосовно деяких видів зобов'язань і умовних зобов'язань 
організація, яка застосовує МСФЗ (IFRS) 3, повинна посилатися на МСФЗ (IAS) 37 
«Забезпечення, непередбачені зобов'язання та непередбачені активи" або на Роз'яснення 
КТМФЗ (IFRIC) 21 «Збори », а не на Концептуальні засади фінансової звітності 2018 
року.

- Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 1. Дочірнє підприємство, яке 
уперше застосувало МСФЗ. Поправка дозволяє дочірньому підприємству, що 
застосовує IFRS 1: D16 (а) (яке переходить на МСФЗ пізніше своєї материнської 
компанії), виконати оцінку накопиченого ефекту курсових різниць у складі іншого 
сукупного доходу - на підставі такої оцінки, виконаної материнською компанією на 
дату її переходу на МСФЗ.

- Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 9. Комісійна винагорода, що 
включається в «10-відсотковий» тест при припиненні визнання фінансових зобов'язань. 
Поправка уточнює характер такої комісійної винагороди - воно включає тільки 
винагороду, сплачене між позикодавцем і позичальником, включаючи винагороду, 
сплачене або отримане від особи інших сторін.

- Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСФЗ (IFRS) 16. Стимулюючі платежі по 
оренді. Поправка уточнює ілюстративний приклад № 13 до МСФЗ (IFRS) 16 шляхом 
виключення прикладу урахування відшкодування, отриманого орендарем від 
орендодавця в якості компенсації за понесені витрати на поліпшення об'єкта оренди.
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- Щорічні поправки в МСФЗ (2018-2020): МСБО (IAS) 41. Ефекти оподаткування при 
визначенні справедливої вартості. Поправка виключає вимогу IAS 41:22, яка вказує, що 
потоки грошових коштів, пов'язані з оподаткуванням, не включаються до розрахунків 
справедливої вартості біологічних активів. Поправка призводить до відповідності IAS 
41 і IFRS 13.

: ) 1.01.2023 р входять в дію поправки до наступних МСФЗ:
МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Поправки роз'яснюють критерій у МСБО 1 
для класифікації зобов'язання як довгострокового: вимога до суб'єкта господарювання 
мати право відкласти погашення зобов'язання принаймні на 12 місяців після звітного 
періоду.
МСФЗ 17 «Страхові контракти». Виключення деяких видів договорів зі сфери 
застосування МСФЗ 17.Спрощене подання активів і ' зобов'язань, пов'язаних з 
договорами страхування в звіті про фінансовий стан. Вплив облікових оцінок, 
зроблених в попередніх проміжних фінансових звітностях. Визнання і розподіл 
аквізиційних грошових потоків. Зміна у визнанні відшкодування за договорами 
перестрахування в звіті про прибутки і збитки. Розподіл маржі за передбачені 
договором страхування інвестиційні послуги (CSM). Можливість зниження 
фінансового ризику для договорів вхідного перестрахування і непохідних фінансових 
інструментів. Перенесення дати вступу в силу МСФЗ 17, а також продовження періоду 
звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 9 для страхових компаній до 1 січня 2023 
року. Спрощений облік зобов'язань по врегулюванню збитків за договорами, які 
виникли до дати переходу на МСФЗ 17. Послаблення в застосуванні технік для 
зниження фінансового ризику. Можливість визначення інвестиційного договору з 
умовами дискреційної участі в момент переходу на новий стандарт, ніж в момент 
виникнення договору.
Керівництво вивчає вплив зазначених змін на фінансову звітність Товариства.

І 2 Суттєві положення облікової політики

■ Г.тікова політика Товариства складена для розкриття принципів, основ, домовленостей, 
тдвил та методик, яких дотримується Товариство, при складанні та поданні фінансових 
5.7ІВ. Облікова політика застосовується з урахуванням принципу послідовності, що 
: >едбачає постійне (із року в рік) застосування прийнятої стабільної облікової політики.

Доходи

І  зли від надання страхових послуг за Договорами страхування та вхідного перестрахування 
: ліковуються у відповідності до МСФЗ 4 «Страхові контракти».

І складу доходів від надання страхових послуг включаються:

зароблені страхові премії, в частині сум страхових платежів, що відповідають 
страховим ризикам, що минули цілком або частково на звітну дату;

- комісійна винагорода за договорами, переданими в перестрахування;

- комісійна винагорода за надання послуг для інших страховиків (посередницька 
діяльність щодо укладання договорів страхування інших страховиків, послуги щодо 
врегулювання страхових подій за договорами страхування інших страховиків);

■г :к доходів (страхові платежі, зароблена премія) ведеться окремо за прямими укладеними 
■ : ворами страхування та за прийнятими в перестрахування. Аналітичний облік страхових 
.тежів здійснюється за правилами страхування Товариства та страхувальниками в розрізі

дггекцій.
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Порядок відображення в обліку доходів звітного періоду за укладеними договорами 
. урахування залежить від визначених договором страхування умов, набрання чинності та 
сплати страхувальником страхових платежів.

Г ірифи, зазначені в договорах страхування в цілях бухгалтерського обліку вважаються 
:праведливими. Всі страхові продукти Товариства, які перелічені в Законі України «Про 
страхування» та на які Товариство має ліцензію, вважаються ризиковими договорами 
страхування.

Ло складу інших операційних доходів Товариства включаються:

частки страхових сум і страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками;

суми, належні до отримання за правом вимоги до особи, відповідальної за заподіяний 
збиток;

повернуті суми з централізованих страхових резервних фондів;

- результат зміни страхових резервів, інших, ніж РНЗП.

Перерахунок іноземних валют

Операційна валюта та валюта представлення звітності

Об'єкти, включені до фінансової звітності Товариства, вимірюються з використанням валюти 
первинного економічного середовища, у якому функціонує компанія ("операційна валюта"). 
Фінансова звітність представлена в гривнях, яка є операційною валютою та валютою 
представлення звітності Товариства.

Операції в іноземних валютах перераховуються в операційну валюту за курсами обміну валют, 
пкі є домінуючими на дати вчинення операцій. Прибутки та збитки в іноземних валютах, що 
виникли внаслідок виконання таких операцій, а також в результаті перерахунку вартості 
грошових активів та пасивів, номінованих в іноземних валютах, за курсами обміну валют, що 
склалися наприкінці року (проміжного періоду), відображаються як прибутки чи збитки. 
Перерахунок різниці з фінансових активів, наявних для продажу, відображається в іншому 
сукупному прибутку.

Оподаткування

Поточний податок на прибуток розраховується відповідно до законодавства за ставками з 
податку на прибуток, які діяли станом на звітну дату.

Основні засоби

Облік основних засобів ведеться у відповідності до МСБО 16 «Основні засоби».

Основним засобом визнається актив, якщо очікуваний термін його корисного використання 
експлуатації) більше року та якщо його утримують для надання послуг для здавання в 
: ренду або для адміністративних цілей. Вартісне обмеження не застосовується.

Після визнання активом об’єкти основних засобів слід обліковувати за переоціненою 
зартістю, яка є його справедливою вартістю на дату переоцінки мінус будь-яка подальша 
накопичена амортизація. Переоцінці підлягають об’єкти основних засобів такі, як земля, 
:б ’єкти нерухомості та транспортні засоби. Переоцінка щодо інших об’єктів основних 
: зсобів не здійснюється, їх справедливою вартістю вважається історична собівартість мінус 
’удь-яка подальша накопичена амортизація та подальші накопичені збитки від зменшення 
корисності.

амортизація окремого об'єкта основних засобів для бухгалтерського обліку розраховується 
з застосуванням прямолінійного методу.

Групи та терміни експлуатації для придбаних основних засобів :
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.\о
Найменування основних засобів Субрахунок Строк корисного 

використання (роки)
1 Будинки та споруди 10.3 50
2 Земельні ділянки 10.1 50 |
3 Транспортні засоби 10.5 5
4 Машини та обладнання в т. ч,- 10.4

вартістю більше 1 тис. грн. 5
вартістю менше 1 тис. грн. 2

5 Інструменти, прилади та інвентар в т. ч,- 10.6
меблі вартістю більше 1 тис. грн. 10
меблі вартістю менше 1 тис. грн. 2
інші прибори та інвентар 5

6 Інші основні засоби 10.9
вартістю більше 1 тис. грн. 12
вартістю менше 1 тис. грн. 2

У відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів», по основних засобах один 
раз на рік станом на 01 грудня кожного року проводиться тест на зменшення корисності 
активів. Управління інформаційних технологій та адміністративно-господарське управління 
проводить аналіз основних засобів за напрямками що їх стосуються, за ознакам відповідно 
п.12 МСФО 36 «Зменшення корисності активів», та надають управлінню бухгалтерського 
обліку інформацію по активам, по яким є признаки зменшення корисності. По таким активам 
розраховується суму очікуваного відшкодування. В разі перевищення балансової вартості 
активу над сумою очікуваного відшкодування Товариством визнаються витрати від 
зменшення корисності активів.

Нематеріальні активи

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

На балансі обліковуються ідентифіковані нематеріальні активи. Нематеріальними активами 
визнаються контрольовані активи, від використання яких мають надходити економічні 
зигоди та які можливо достовірно оцінити.
По нематеріальних активах, які не відповідають критеріям визнання, витрати визнаються у 
зитратах поточного періоду.
Нематеріальний актив первісно оцінюється відповідно до моделі собівартості. Після 
первісного визнання нематеріальний актив відображається у відповідності до моделі 
собівартості, тобто відображається за собівартістю за вирахуванням амортизації та збитків 
від зменшення корисності. Амортизація окремого об'єкта нематеріальних активів 
розраховується із застосуванням прямолінійного методу. Безстрокові нематеріальні активи 
наприклад, ліцензії) вважаються неамортизованими активам та по таких об'єктах 

нарахування зносу не проводиться.

Облік запасів

Запаси товарно-матеріальних цінностей Товариства визнаються, оцінюються і 
обліковуються згідно з МСБО 2 «Запаси». Одиницею запасів є кожне найменування 
цінностей, яке оприбутковується за ціною придбання.
Оцінка запасів при їх вибутті здійснюється за методом ідентифікованої собівартості 
відповідної одиниці запасів.
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Фінансові інструменти (фінансові активи)

Приймаючи до уваги той факт, що для страховиків рішенням Ради з МСФЗ застосування 
-СФЗ 9 «Фінансові інструменти» є обов’язковим з дати введення в дію МСФЗ 17 «Страхові 
антракти», Компанія приймає рішення про застосування МСБО 39 «Фінансові інструменти: 

визнання та оцінка» до 01.01.2021 р. (перенесено до 01.01.2023 р.)
З результаті застосування МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» Компанія 
шасифікує придбані фінансові інвестиції за такими категоріями:
- Інвестиції, утримувані до погашення;
- Позики та дебіторська заборгованість;
- Фінансовий актив або фінансове зобов’язання утримувані для продажу з відображенням 
переоцінки як прибутку або збитку;
- Фінансові активи, доступні для продажу з відображенням переоцінки у складі сукупного
доходу,
Крім того, МСБО 39 відрізняє фінансовий актив у вигляді інвестицій в інструменти власного 

лііталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і справедливу вартість 
псих не можна достовірно оцінити.

- -  Інвестицій, утримуваних до погашення, відносяться боргові цінні папери -  облігації 
внутрішніх державних позик, облігації підприємств, інші боргові цінні папери, які Компанія 
те реальний намір та здатність утримувати до погашення

Інвестиції, утримувані до погашення первісно оцінюються і відображаються у 
Дхгалтерському обліку за собівартістю (у розрізі таких складових: номінальна вартість, 
дисконт або премія, сума накопичених процентів на дату придбання).
На дату балансу Інвестиції, утримувані до погашення відображують за амортизованою 
собівартістю із застосуванням методу ефективної процентної ставки. Амортизована 
собівартість розраховується з використанням ефективної процентної ставки залучення 
додаткових позикових коштів.

Дебіторська заборгованість

При зарахуванні на баланс дебіторська заборгованість по страхуванню оцінюється за 
первісною вартістю. Подальше визнання - в балансі дебіторська заборгованість визнається за 
пнусом резерву сумнівних боргів дебіторської заборгованості. Відповідальними за стан 

дебіторської заборгованості є директори регіональних дирекцій, які відстежують 
деформацію, визнають платоспроможність окремих дебіторів та проводять роботу по 
стягненню заборгованості з дебіторів. Резерв сумнівних боргів нараховується в разі 
виникнення сумнівів щодо погашення окремими дебіторами заборгованості та за 
договорами, термін дії яких закінчився. Якщо умовами договору передбачено страхування не 
в календарними планами, а в розстрочку, то, враховуючи поріг суттєвості, дебіторська 
аборгованість за такими договорами не дисконтується.

Дебіторська заборгованість інша класифікується як: дебіторська заборгованість з бюджетом, 
в виданими авансами, з нарахованих доходів на інша дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість, за якими строк погашення менше року, не дисконтується.

Дри зарахуванні на баланс інша дебіторська оцінюється за первісною вартістю. В балансі 
піша дебіторська заборгованість визнається з урахуванням резерву сумнівних боргів . 
Нарахування резерву сумнівних боргів по дебіторській заборгованості іншій проводиться 

етодом абсолютної суми сумнівної заборгованості на підставі аналізу платоспроможності 
: -гремих дебіторів.

Фінансові інвестиції утримувані для продажу з відображенням переоцінки як прибутку або 
: 5итку приймаються до обліку за вартістю придбання. Подальше визнання Фінансових
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-явестицій утримуваних для продажу з відображенням переоцінки як прибутку або збитку на 
дату балансу здійснюється за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості 
відображаються у складі доходів, витрат звітного періоду (в формі «Звіт про фінансові 
результати (сукупний дохід) за звітний період»),
Фінансові інвестиції доступні для продажу з відображенням переоцінки у складі сукупного 
доходу приймаються до обліку за вартістю придбання. Подальше визнання Фінансових 
швестицій доступних для продажу з відображенням переоцінки у складі сукупного доходу на 
дату балансу здійснюється за справедливою вартістю. Зміни справедливої вартості 
в лображаються у складі сукупного доходу.

- струменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку 
. справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити.
При визначенні вартості фінансових інвестицій для відображення у складі фінансової 
зітності, справедливу вартість яких визначити неможливо, Компанія керується нормами 

д 46 в) МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» «інвестиції в інструменти 
здасного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку і 
лраведливу вартість яких не можна достовірно оцінити, та похідні інструменти, індексовані 
: т осовно таких інструментів власного капіталу, які не котируються та мають погашатися при 
дрийнятті цих інструментів, що їх слід оцінювати за собівартістю».
". разі блокування обігу фінансового активу (зупинення внесення змін до системи 
депозитарного обліку), Компанія визнає витрати у зв ’язку із зменшенням корисності зі 
л  тасуванням відповідного коефіцієнта, розрахованого для кожного окремого випадку.

Геоїдові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти у балансі включають грошові кошти в банках та у касі. 

аквізиційні витрати відстрочені
Відстрочені аквізиційні витрати - обсяг аквізиційних витрат, що мали місце протягом 
д: точного або попередніх звітних періодів, але належать до доходів наступних звітних 
деріодів (заробленої премії).

Злнесення аквізиційних витрат до складу відстрочених відбувається у відповідності до 
гозрахунку незаробленої страхової премії на будь-яку звітну дату.

Оренда

: гідно МСФЗ 16 «ОРЕНДА» на дату початку оренди підприємство оцінює актив у формі 
ірава користування за первісною вартістю (відображається у звіті про фінансовий стан 
баланс) як інші необоротні активи) та оцінює зобов'язання з оренди за наведеною вартістю 
рендних платежів, які ще не здійснено на цю дату (у звіті про фінансовий стан розмежовані 

л  поточні та непоточні зобов'язання). Орендні платежі дисконтуються з використанням 
: р активної процентної ставки залучення додаткових позикових коштів .

випадках, коли Страхова компанія виступає орендарем в рамках оренди, за якою всі 
: нзики та вигоди, притаманні володінню активом, не передаються орендодавцем Страховій 

: мпанії загальна сума орендних платежів включається до прибутку або збитку рівними 
истинами протягом строку оренди.
ренда, вбудована в інші договори, відокремлюється, якщо (а) виконання договору 
: в'язане з використанням конкретного активу або активів та (б) договір передбачає 
ередачу права на використання активу.

Вкзцо активи надаються в оперативну оренду, орендні платежі, що підлягають отриманню, 
зазнаються як орендні доходи рівними частинами протягом строку оренди.

З бов'язання
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Зобов'язання довгострокові (непоточні) та поточні відображаються у балансі окремо. 

Страхові зобов'язання (страхові резерви)

Вимогами МСФЗ 4 «Страхові контакти» передбачено надання інформації про страхові 
зобов'язання (страхові резерви), але МСФЗ не містить методики їх створення.

Для забезпечення виконання зобов'язань за договорами страхування Товариством 
створюються такі технічні резерви: 

резерв незароблених премій;
резерв заявлених, але не виплачених збитків;

Внутрішня політика ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» з формування технічних резервів 
розроблена у відповідності до Методики формування страхових резервів за видами 
страхування, іншими, ніж страхування життя, затвердженої Розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 18 вересня 2018 
року N 1638

2.3 Припущення про безперервність діяльності

Фінансова звітність ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» складена, виходячи з припущення 
безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань 
зідбувається в ході звичайної діяльності. ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» має прибуткову 
діяльність, за 2020 рік отримало прибуток у сумі 91 тис. грн.

Не відомі події та умови, які можуть поставити під сумнів припущення про безперервність 
діяльності ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс», крім обставин непереборної сили, як то: війна, 
5 оройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись 
зорожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна 
зійськова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, 
збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, 
заколот, повстання, масові заворушення, експропріація, примусове вилучення, захоплення 
підприємств, реквізиція, блокада, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо.

Фінансова звітність Товариства, підготовлена виходячи з припущення безперервності 
діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов’язань відбувається в 
тоді звичайної діяльності. Фінансова звітність не включає коригування, які необхідно було б 
провести в тому випадку, якби Товариство не змогло продовжити подальше здійснення 
дінансово-господарської діяльності відповідно до принципів безперервності діяльності. Про 
такі коригування буде повідомлено, якщо вони стануть відомі та зможуть бути оцінені.

З кінця 2019 року розпочалося поширення нового коронавірусу, який отримав назву COVID- 
19, здатного викликати важкі наслідки, що призводять до загибелі людини. На кінець 2019р. 
Всесвітня організація охорони здоров'я повідомляла про обмежене число випадків зараження 
COVID-19, але 31 січня 2020 року оголосила надзвичайну ситуацію в області охорони 
здоров'я, а 13 березня 2020 року - про початок пандемії з зв'язку зі стрімким поширенням 
COVID-19 в Європі та інших регіонах. Заходи, що вживаються по всьому світу з метою 
боротьби з поширенням COVID-19, призводять до необхідності обмеження ділової 
активності, що впливає на Товариство, а також до необхідності профілактичних заходів, 
спрямованих на запобігання поширенню інфекції. Для зменшення ризику щодо впливу подій 
:-:а фінансову діяльність Товариства, пов’язаних зі спалохом коронавірусу COVID-19, 
Товариство вживає належні заходи на підтримку стабільності та безперервності його 
діяльності. Зазначені вище події, не є такими, що мають суттєвий вплив на діяльність і
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розвиток Товариства, не є такими, що спричиняють будь-які невизначеності щодо 
безперервної діяльності Товариства, і не потребують коригування або розкриття у фінансовій 
звітності та примітках до неї.

Керівництво Товариства не володіє інформацією про намір ліквідувати Товариство чи 
припинити діяльність та не має реальної альтернативи таким заходам. Оцінюючи доречність 
припущення про безперервність, управлінський персонал бере до уваги всю наявну 
інформацію щодо майбутнього -  щонайменше на 12 місяців з кінця звітного періоду, але не 
обмежуючись цим періодом.
Ознаки наявності умов або подій, що викликають сумніви в здатності Товариства 
продовжувати свою діяльність безперервно, відсутні.

2.4 Судження щодо операцій, подій або умов за відсутності конкретних М СФ З

Якщо немає МСФЗ, який конкретно застосовується до операції, іншої події або умови, 
керівництво Товариства застосовує судження під час розроблення та застосування 
облікової політики, щоб інформація була доречною для потреб користувачів для 
прийняття економічних рішень та достовірною, у тому значенні, що фінансова звітність:

•  подає достовірно фінансовий стан, фінансові результати діяльності та 
грошові потоки Товариства;

•  відображає економічну сутність операцій, інших подій або умов, а не лише 
юридичну форму;

•  є нейтральною, тобто вільною від упереджень;
•  є повною в усіх суттєвих аспектах.

Під час здійснення судження керівництво Товариства посилається на прийнятність 
наведених далі джерел та враховує їх у низхідному порядку:

а) вимоги в МСФЗ, у яких ідеться про подібні та пов’язані з ними питання;
б) визначення, критерії визнання та концепції оцінки активів, зобов’язань, доходів 

та витрат у Концептуальній основі фінансової звітності.

Під час здійснення судження керівництво Товариства враховує найостанніші положення 
інших органів, що розробляють та затверджують стандарти, які застосовують подібну 
концептуальну основу для розроблення стандартів, іншу професійну літературу з обліку 
та прийняті галузеві практики, тією мірою, якою вони не суперечать вищезазначеним 
джерелам.

Зперації, що не регламентовані МСФЗ, Товариством не здійснювались.

2.5 Судження щодо справедливої вартості активів Товариства

Справедлива вартість інвестицій, що активно обертаються на організованих фінансових 
тинках, розраховується на основі поточної ринкової вартості на момент закриття торгів 
на звітну дату. В інших випадках оцінка справедливої вартості грунтується на судженнях 
щодо передбачуваних майбутніх грошових потоків, існуючої економічної ситуації, 
ризиків, властивих різним фінансовим інструментам, та інших факторів з врахуванням 
вимог МСФЗ 13 «Оцінка справедливої вартості».

Зсі активи та зобов’язання оцінюються у фінансовій звітності по справедливій вартості, 
к Зо справедлива вартість яких розкривається у фінансовій звітності, класифікуються в 
рамках описаної нижче ієрархії джерел справедливої вартості на основі початкових
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даних самого низького рівня, які є значними для оцінки по справедливій вартості в 
цілому:
Рівень 1 - Ринкові котирування цін на активному ринку по ідентичним активам або 
зобов'язанням (без будь-яких коригувань);
Рівень 2 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки по справедливій вартості початкові данні, 
що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, є прямо або побічно спостерігаються на 
ринку;
Рівень 3 - Моделі оцінки, в яких суттєві для оцінки по справедливій вартості початкові дані, 
що відносяться до найбільш низького рівня ієрархії, не є такими, що спостерігаються на 
ринку.

2.6 Судження щодо змін справедливої вартості фінансових активів

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок 
до оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим 
джерелом невизначеності оцінок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки 
оцінки базуються на припущеннях керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, 
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань під час 
оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій;

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в Звіті про фінансовий стан, а також 
на доходи (витрати) може бути значним.

Якби керівництво Товариства використовувало інші припущення щодо відсоткових 
ставок, волатильності, курсів обміну валют, кредитного рейтингу контрагента, дати 
оферти і коригувань під час оцінки інструментів, більша або менша зміна в оцінці 
вартості фінансових інструментів у разі відсутності ринкових котирувань мала б 
істотний вплив на відображений у фінансовій звітності чистий прибуток та збиток.

Розуміючи важливість використання облікових оцінок та припущень щодо справедливої 
вартості фінансових активів в разі відсутності вхідних даних щодо справедливої вартості 
першого рівня, Керівництво Товариства планує використовувати оцінки та судження які 
базуються на професійній компетенції працівників Товариства, досвіді та минулих 
подіях, а також з використанням розрахунків та моделей вартості фінансових активів. 
Залучення зовнішніх експертних оцінок щодо таких фінансових інструментів де оцінка, 
яка базується на професійній компетенції, досвіді та розрахунках є недостатньою, на 
думку керівництва є прийнятним та необхідним.

Використання різних маркетингових припущень та/або методів оцінки також може 
мати значний вплив на передбачувану справедливу вартість.

2.7 Судження щодо очікуваних термінів утримування фінансових інструментів

Керівництво Товариства застосовує професійне судження щодо термінів утримання 
фінансових інструментів, що входять до складу фінансових активів. Професійне судження за 
цим питанням ґрунтується на оцінці ризиків фінансового інструменту, його прибутковості й 
динаміці та інших факторах. Проте існують невизначеності, які можуть бути пов’язані з 
призупиненням обігу цінних паперів, що не є підконтрольним Керівництву Товариства 
фактором і може суттєво вплинути на оцінку фінансових інструментів.

2.8 Використання ставок дисконтування
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Дисконтування довгострокової дебіторської заборгованості здійсняється за ставками для 
довгострокових депозитів в національній валюті для суб'єктів господарювання, розміщені на 
сайті НБУ.

2.9 Методики оцінювання та вхідні дані, використані для складання оцінок за 
справедливою вартістю.

Товариство здійснює виключно безперервні оцінки справедливої вартості активів та 
зобов’язань, тобто такі оцінки, які вимагаються МСБО 39 та МСФЗ 13 у Звіті про 
фінансовий стан.

Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 

справедливою 
вартістю

Методики оцінювання
Метод
оцінки

(ринковий,
дохідний,

витратний)

Вихідні дані

Грошові кошти Первісна та подальша оцінка 
грошових коштів здійснюється 
за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній 
вартості

Ринковий Офіційні курси НБУ

Депозити (крім 
депозитів до 
запитання)

Первісна оцінка депозиту 
здійснюється за його 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює його 
номінальній вартості. 
Подальша оцінка депозитів у 
національній валюті 
здійснюється за справедливою 
вартістю очікуваних грошових 
потоків

Дохідний
(дисконтува
ння
грошових
потоків)

Ставки за депозитами, 
ефективні ставки за 
депозитними 
договорами

Боргові цінні 
папери

Первісна оцінка боргових 
цінних паперів як фінансових 
активів здійснюється за 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 
оцінка боргових цінних паперів 
здійснюється за справедливою 
вартістю.

Ринковий,
дохідний

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
котирування 
аналогічних боргових 
цінних паперів, 
дисконтовані потоки 
грошових коштів, 
стан ринку і 
кредитоспроможність

Інструменти
капіталу

Первісна оцінка інструментів 
капіталу здійснюється за їх 
справедливою вартістю, яка 
зазвичай дорівнює ціні 
операції, в ході якої був 
отриманий актив. Подальша 
оцінка інструментів капіталу 
здійснюється за справедливою 
вартістю на дату оцінки. Якщо 
справедливу вартість визначити

Ринковий,
витратний

Офіційні біржові 
курси організаторів 
торгів на дату оцінки, 
за відсутності 
визначеного 
біржового курсу на 
дату оцінки, 
використовується 
остання балансова 
вартість, ціни
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неможливо, то інструменти 
капіталу оцінюються за 
собівартістю з урахуванням 
зменшення корисності.

закриття біржового 
торгового дня

Дебіторська
заборгованість

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

Дохідний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вхідні грошові потоки

Поточні
зобов’язання

Первісна та подальша оцінка 
поточних зобов’язань 
здійснюється за вартістю 
погашення

Витратний Контрактні умови, 
ймовірність 
погашення, очікувані 
вихідні грошові 
потоки

3. П римітки

3.1 Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Відображається зароблена премія звітного періоду за діючими договорам страхування.

тис.грн.

2020 р. 2019р.

Дохід від страхової діяльності (зароблена премія 
звітного періоду по діючим договорам страхування)

4105 6151

Нараховані страхові платежі за укладеними договорами страхування формують зароблену 
страхову премію протягом строку дії договору страхування, що здійснюється через механізм 
формування резервів страховика.

Для ризикових видів страхування розмір заробленої страхової премії визначається за 
формулою:

ЗП = (РНП поч. -  ЧП поч.) + (СП -  ПП) -  (РНП кін. -  ЧП кін.), де:

ЗП -  зароблена страхова премія

РНП поч. -  резерв незароблених премій на початок періоду;

ЧП поч. - частка перестраховиків на початок періоду в РНП поч.;

СП -  страхові платежі отримані (нараховані) за період;

ПП - страхові платежі, сплачені (нараховані) перестраховикам.

РНП кін. - резерв незароблених премій на кінець періоду 

ЧП кін. - частка перестраховиків на кінець періоду в РНП кін.

3.2 С обівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
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До собівартості послуг відноситься: страхові відшкодування, ліквідаційні витрати, тобто 
витрати, які пов'язані з врегулюванням страхових випадків (судові, асистанські, експертні 
послуги). Також відносяться матеріальні витрати, орендна плата та витрати по утриманню 
приміщень, послуги зв'язку та інші витрати понесені персоналом, який пов'язаний з 
врегулюванням страхових випадків.

тис.грн.

2020 р. 2019 р.

Страхові відшкодування (страхові виплати) 1658 2400

Інші витрати у складі собівартості послуг із страхування 0 8

Розмір витрат від страхових виплат не зменшується на доходи від отримання часток 
страхових відшкодувань, компенсованих перестраховиками, які відображаються 
Товариством у Звіті про фінансові результати (сукупний дохід) у складі «Інших операційних 
доходів».

3.3 Адміністративні витрати

У складі Адміністративних витрат відображаються витрати на адміністративний персонал та 
інші витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням Товариства. До адміністративного 
персоналу відносяться співробітники головного офісу, які займаються управлінською 
діяльністю.

тис.грн.

2020 р. 2019 р.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів 159 20

Інші витрати на послуги сторонніх організацій 874 695

Послуги банків 36 20

Витрати на оплату праці та заохочення 883 717

Нарахування на ЗП (ЄСВ) 198 174

Матеріальні затрати 202 205

3.4 Витрати на збут

У складі Витрат на збут відображаються витрати на комісійну винагороду страхових агентів, 
заробітна плата та нарахування на заробітну плату працівників, задіяних в процесі укладання 
договорів страхування, Амортизація основних засобів та нематеріальних активів, 
призначених для використання при укладання договорів страхування, та інші витрати на 
збут.

2020 р. 2019 р.

Амортизація основних засобів та нематеріальних активів

Комісійна винагорода 7 104

Винагорода брокерам 1 1

Інші витрати на послуги сторонніх організацій
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Витрати на оплату праці та заохочення

Нарахування на ЗП (ЄСВ)

Забезпечення виплат працівникам ( резерв відпусток)

3.5 Інш і операційні доходи/ витрати 

Інші операційні доходи

До інших операційних доходів відносяться доходи, пов'язані з іншою операційною
страховою діяльністю. Наводиться інформація про загальний обсяг часток страхових виплат 
і відшкодувань, що отримуються від перестраховиків; про загальний обсяг сум, що 
отримуються у результаті реалізації переданого страхувальником або іншою особою, яка 
одержала страхову виплату або страхове відшкодування, права вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяні збитки та інше.

тис.грн.

2020 р. 2019 р.

Дохід від операційної курсової різниці

Відшкодування раніше списаних активів

Дохід від списання кредиторської заборгованності

Суми, належні до отримання за правом вимоги до особи, 
відповідальної за заподіяний збиток

Дохід від надання послуг іншим страховикам 336 537

Частки страхових виплат, належні до сплати 
перестраховиками

Попередня комісія перестраховиків

Інші операційні доходи

Інші операційні витрати

В цьому розділі відображаються витрати, пов'язані з операційною (страховою) діяльністю: 
собівартість реалізованих виробничих запасів, відрахування на резерв сумнівних боргів та 
списання сумнівної та безнадійної заборгованості, втрати від операційної курсової різниці, 
надані знижки.

тис.грн.

2020 р. 2019 р.

Собівартість реалізованих виробничих запасів

Резерв сумнівних боргів та безнадійні борги 7 7

Втрати від операційної курсової різниці

Визнані штрафи, пені, неустойки

Інші витрати операційної діяльності 35 617

Членські внески до страхових бюро
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Фонд запобіжних та попереджувальних заходів

Знижки та пільги страхувальникам

Результат зміни технічних резервів, інших ніж РНЗП

тис.грн.

2020 р. 2019р.

Результат зміни резерву заявлених збитків заявлених 0 10

Результат зміни резерву заявлених збитків перестраховика 0 0

3.6 Інші фінансові доходи

У складі Інших фінансових доходів відображені нараховані відсотки по депозитних 
договорах та на залишки по поточних рахунках, а також інвестиційний дохід по 
централізованому фонду Товариства, який розміщений в МТСБУ.

тис.грн.

2020 р. 2019 р.

Відсотки по залишках на депозитних та поточних рахунках 
та інші фінансові доходи

321 504

3.7 Інш і доходи/ витрати 

Інші доходи

В цьому розділі відображається дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних 
активів та інші доходи.

тис.грн.

2020 р. 2019 р.

Дохід від реалізації фінансових інвестицій

Дохід від реалізації необоротних активів

Доходи при погашенні облігацій

Інші доходи від звичайної діяльності 0 275

Майно ліквідованого дочірнього підприємства

Інші витрати

Відображена собівартість фінансових інвестицій при реалізації, списання необоротних 
активів та інші витрати.

тис.грн.

2020 р. 2019р.

Собівартість реалізованих фінансових інвестицій
Списання активів, які не відповідають визначенню активу, 
в т. ч. основних засобів та фінансових інвестицій

Благодійна допомога

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» 
19



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

Уцінка поточних фінансових інвестицій
Витрати у зв ’язку із зменшенням корисності фінансових 
інвестицій 378 1328

Собівартість погашення облігацій

Судові витрати

Інші витрати 0 27

3.8 Ф інансові витрати

Відображені витрати на винагороду лізингодавцю та витрати, пов’язані з дисконтуванням 
довгострокової дебіторської заборгованості

тис. грн.

2020 р. 2019 р.

Винагорода лізингодавцю

Дисконтування довгострокової дебіторської 
заборгованості

Витрат на винагороду лізингодавцю та витрат, пов’язаних з дисконтуванням довгострокової 
дебіторської заборгованості у Товариства не було.

3.9 П одаток на прибуток

Відображена сума нарахованих податкових зобов'язань на доходи від страхової діяльності та 
податок на прибуток.

тис. грн.

2020 р. 2019 р.

Податок на доходи від страхової діяльності 181 226
Податок на прибуток 59

3.10 Основні засоби

Таблиця узгодження балансової вартості основних засобів Товариства на початок і кінець 
звітного періоду та попереднього звітного періоду, що відображає: первісну вартість, 
надходження основних засобів, збільшення або зменшення вартості, які виникають у 
результаті переоцінок, та амортизаційні відрахування за рік.

тис. грн.

Земельї
ділянки

Будинк

споруді

Машини
та
обладнаг
ня

Транспортні

засоби

Інструменти,
прилади,
інвентар
(меблі)

Інші ОСНОВІ 
засоби РАЗОМ

Первісна вартість 
та оцінка •

На 31.12.2018 0 0 8 0 і 0 9

Придбання основних
4150 15128 91 942 47 79 20363
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засобів

Переоцінка - - - - - - -

Вибуття - - - 822 - - 822

На 31.12.2019 4150 15128 99 120 48 79 19624

Придбання основних 
засобів

10125 " 611 “ - 10736

Переоцінка - - - - - - -

Вибуття - - 99 - - 5 104

На 31.12.2020 14275 15128 - 731 48 - 30182

Амортизація та 
знецінення

На 31.12.2018 - - - -

Амортизаційні 
відрахування за рік

- 8 10 11 29

Вибуття - - - - - - -

На 31.12.2019 - - 8 10 11 - 29

Амортизаційні 
відрахування за рік

“ “ “ 116 24 " 140

Вибуття - - 8 - - - 8

На 31.12.2020 - - - 126 35 - 161

Балансова вартість 
(залишкова вартість)

Н аЗІ.12.2018 0 0 0 0 0 0 0

На 31.12.2019 4150 15128 91 110 37 79 19595

На 31.12.2020 14275 15128 - 605 13 30021

Товариство обліковує об’єкти основних засобів такі, як земля, об’єкти нерухомості та 
транспортні засоби за моделлю переоцінки згідно МСБО 16 «Основні засоби». Переоцінка 
щодо інших об’єктів основних засобів не здійснюється, такі основні засоби відображаються 
на балансі за історичною собівартістю мінус будь-яка подальша накопичена амортизація та 
подальші накопичені збитки від зменшення корисності.

В 2020 р. Товариством дооцінки та переоцінки вартості земельних ділянок, вартості об’єктів 
нерухомості та вартості транспортних засобів не проводилось, оскільки зміни корисності 
були б не суттєвими та не потребували б відображення в фінансовій звітності Товариства за
2020 р

Таблиця даних для кожного переоціненого класу основних засобів із визначенням 
балансової вартості, яка була б визнана, якби активи обліковували за моделлю 
собівартості.

Земельні ділянки Будинки,

споруди

Транспортні

засоби

Первісна вартість та оцінка на 14275 15128 731
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31.12.2020 р.

Балансова вартість (залишкова 
вартість) на 31.12.2020 р. за моделлю 
переоцінки

14275 15128 605

■

Балансова вартість за моделлю 
собівартості на 31.12.2020 р.

—

14275 15128 605

Таблиця аналітичних даних щодо складу класу основних засобів земля та об’єкти 
нерухомості Товариства станом на 31.12.2020 р.

тис. грн.

Найменування 
основних засобів 
(об’єктів нерухомого 
майна)

Характеристика 
основних засобів

Напрями
використа
ння

Вартість Дата
введення в
експлуатацію
(придбання)

первісна задишко
ва

зем ел ьн а  д іл ян ка

площ а ОД га, 
кад астр о ви й  № 

3 2 2 0 8 8 6 7 0 0 :1 0 :0 0 1 :0 2 4  
1 , м ісц езн а хо д ж е н н я: 

Ки ївська о б ласть , 
Б о р и сп іл ьськи й  р-н, 
С ен ьк івська  сільська  

рада (п ід  б уд ів н и ц тво )

Для
власної

діяльності
3

перепекти
вою

надання в 
оренду

1007 1007 30.05.2019

—  

зем е л ьн а  д іл ян ка

площ а 0 ,14  га, 
кад астр о ви й  № 

2 1 2 4 4 5 5 9 0 0 :0 2 :0 0 2 :0 0 2  
5, м ісц е зн а хо д ж е н н я: 
За ка р п атська  о б ласть, 

Тя ч івськи й  р-н, см т 
С о л о тв и н о ,в у л . 

Гагар іна (під  кур о р тн о - 
го тельн и м  ко м п л ексо м )

Для
власної

діяльності
3

перепекти
вою

надання в 
оренду

928 928 30.05.2019

зем е л ьн а  д іл ян ка

площ а 0,12 га, 
кад астр о ви й  № 

3 2 2 0 8 8 2 2 0 0 :0 3 :0 0 1 :0 8 3  
6, м ісц езн а хо д ж е н н я: 

К и ївська о б ласть, 
Б о р и сп ільськи й  р-н, 
Гли б о цька сільська  

рада (під  б уд ів н и ц тво )

Для
власної

діяльності
3

перепекти
вою

надання в 
оренду

1208 1208 30.05.2019

зем ел ьн а  д іл ян ка

площ а 0,1 га, 
кад астро вий  № 

3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 :1 2 :0 0 4 :0 3 8  
5, м ісц езн а хо д ж е н н я: 

Ки ївська о б ласть, м.
Борисп іль, вул. 

Л о м о н о со в а , 23 (під  
б уд івн и ц тво

Для
власної

діяльності
3

перепекти
вою

надання в 
оренду

1007 1007 30.05.2019
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д ачн и й  б уд и н о к

(кур о р тн о -го тел ь н и й  
ко м пл екс) д е р ж ав н и й  

р е єстр ац ій н и й  № 
18 68 1 1 4 9 2 1 2 4 4 , 

м ісц езн а хо д ж е н н я: 
Зака р п атсь ка  о б ласть, 

Тяч івськи й  р-н, см т 
С о л о тви н о , вул. 

Г а га р ін а , б уд и н о к 91

Для
власної

діяльності
3

перепекти
вою

надання в 
оренду

15128 15128 30 .0 5 .2 0 1 9

зем е л ьн а  д іл ян ка

площ а 0,1 га із 
р о зта ш о ва н и м  на ній 

ж и тл о ви м  
д в о п о в е р хо в и м  

б уд и н ко м  заг. Пл.. 297 
кв.м , кад астр о ви й  № 

3 2 1 0 5 0 0 0 0 0 :1 3 :0 1 3 :0 0 1 , 
м ісц е зн а хо д ж е н н я: 
Ки ївська о б ласть, м.

Б о рисп іль, вул. П. 
О рл ика, б уд и н о к 26.

Для
власної

діяльності
3

перепекти
вою

надання в 
оренду

10125 10125 30 .0 6 .2 0 2 0

Протягом 2020 р. амортизація основних засобів окремих об'єктів для бухгалтерського обліку 
розраховувалась із застосуванням прямолінійного методу з урахуванням визначених 
термінів корисного використання.

У відповідності до МСБО 36 «Зменшення корисності активів» один раз на рік станом на 01 
грудня 2020 р. проведено тест на зменшення корисності основних засобів, частка основних 
засобів з ознаками зменшення корисності є не суттєвою та не відображається в фінансовій 
звітності Товариства за 2020 р.

Всі інші основні засоби Товариства, які обліковані на Балансі станом на 31.12.2020 р., не 
обтяжені та не мають обмежень на права власності.

3.11 Нематеріальні активи

На балансі облікуються нематеріальні активи -  програмне забезпечення та ліцензії на 
провадження страхової діяльності.

тис .грн.

Програмне
забезпечення Ліцензії РАЗОМ

Первісна вартість та 
оцінка

На 31.12.2019 74 114 188

На 31.12.2020 74 114 188

Амортизація та знецінення

Н аЗ І.12.2019 - -
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На 31.12.2020 22 - 22

Чиста балансова вартість 
(залишкова вартість)

НаЗІ.  12.2019 74 114 188

На 31.12.2020 52 114 166

3.12 Довгострокові фінансові інвестиції

Довгострокові фінансові інвестиції на Балансі Товариства станом на 31.12.2020 р. відсутні.
тис.грн.

На
31.12.2020

На
31.12.2019

Довгострокові фінансові інвестиції, в т.ч - -

- -

3.13 Запаси

В складі запасів відображені матеріали, паливо, запасні частини, бланки суворої звітності.

тис. грн.

На
31.12.2020

Н а
31.12.2019

Виробничі запаси 119 28

3.14 Торгова та інша дебіторська заборгованість

Дебіторська заборгованість обліковується Товариством згідно МСБО 39 «Фінансові 
інструменти: визнання та оцінка» та відображається на балансі за чистою реалізаційною 
вартістю з урахуванням резерву сумнівних боргів.

тис. грн.

Дебіторська заборгованість
На
31.12.2020

На
31.12.2019

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги по страхуванню:

28 5

чиста реалізаційна вартість

первісна вартість

резерв

Дебіторська заборгованість за розрахунками:

з бюджетом 0 1

за виданими авансами 0 87

з нарахованих доходів
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Інша поточна дебіторська заборгованість 405 0

Дебіторська заборгованість по страхуванню за строками погашення

На
31.12.2020

В т. ч., 
строк 
погашены 
я до 3 
місяців

в т. ч., 
строк 
погаше 
ння від 
3 до 6 
місяців

в т. ч.? 
строк 
погаше 
ння від 
6 до 12 
місяців

Дебіторська заборгованість за договорами 
страхування

28 8 20

З.І5 Поточні фінансові інвестиції

Приймаючи до уваги той факт, що для страховиків рішенням Ради з МСФЗ застосування 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» є обов’язковим з дати введення в дію МСФЗ 17 «Страхові 
контракти», Компанія приймає рішення про застосування МСБО 39 «Фінансові інструменти: 
визнання та оцінка» до 01.01.2021 р. (перенесено до 01.01.2023 р.).

Вартість поточних фінансових інвестицій, облікованих на Балансі Товариств станом на 
31.12.2020 р., 31.12.2019 р. та 31.12.2020 р. становить:

тис. грн.

На
31.12.2020

На
31.12.2019

Поточні фінансові інвестиції, в т. ч. 11177 11553

ЦП , обіг яких тимчасово заблокований рішенням 
ННКЦПФР

7177 7555

Склад поточних фінансових інвестиції Товариства станом на 31.12.2019 р. є наступним:

Емітент
код

ЄДРПОУ вид інвестиції Од.

виміру

кількість
Вартість станом 

на
31.12.2019 р„ 

тис. грн.

Дніпроінвестбуд, ВАТ, 
ЗНВКІФ

35644482

Акції
корпоративного 

інвестфонду. Прості 
іменні

ПІТ. 210000 299

Домінанта КІФ ПАТ 35893549

Акції
корпоративного 

інвестфонду. Прості 
іменні

шт.
69 56

Європа-Азія-Україна, ПАТ 33151902 Акції. Прості іменні шт. 20000 58

Зернопромсервіс, ВАТ 24412434 Акції. Прості іменні шт. 210000 0

Карбідом, ВАТ 36337271
Акції. Прості іменні шт. 30000 85

ПАТ "ЗНВКІФ" "Інвестиції 
плюс"

35043708
Акції

корпоративного 
інвестфонду. Прості

шт.
15 1
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іменні

ПАТ "ПРОФІНАНС" 37249988 Акції. Прості іменні Ш Т. 235 282

Стандарт Кепітал ЗН КІФ 
ПАТ 36927002

Акції
корпоративного 

інвестфонду. Прості 
іменні

ш т .

1150 230

ТОВ "КУА "Трейд-Інвест" 
ПВНЗІФ "Ресурс- 
інвестиція"

32828262-
2331669

Інвестиційні 
сертифікати. Іменні

Ш Т.
7390 6544

ТОВ "Броксервіс" 31679993 Корпоративні права 4000
Всього - 11555

Цінні папери, обліковані на Балансі Товариства станом 31.12.2019 р., та по яких на зазначену 
дату обіг в депозитарній системі заблокований (Дніпроінвестбуд ВАТ ЗНВКІФ, Домінанта 
КІФ ПАТ, Європа-Азія-Україна ПАТ, Карбідом ВАТ, ПАТ "ЗНВКІФ” "Інвестиції плюс", 
ПАТ "ПРОФІНАНС", Стандарт Кепітал ЗН КІФ ПАТ, ТОВ "КУА "Трейд-Інвест" ПВНЗІФ 
"Ресурс-інвестиція"), станом на 31.12.2020 р. обліковані на Балансі Товариства з визнанням 
витрат від зменшення корисності фінансових інвестицій.
Протягом 2020 р. Товариством визнані витрати від списання цінних паперів у загальній сумі 
377,7 тис. грн. у зв ’язку із невідповідністю визначення активу.

Склад поточних фінансових інвестиції Товариства станом на 31.12.2020 р. є наступним:

Емітент
код

ЄДРПОУ вид інвестиції
Од.

виміру кількість

Вартість 
станом на 
31.12.2020 
р., тис. 
грн.

Дніпроінвестбуд, ВАТ, ЗНВКІФ 35644482
Акції корпоративного 
інвестфонду. Прості 

іменні
шт. 210000 284

Домінанта КІФ ПАТ 35893549
Акції корпоративного 
інвестфонду. Прості 

іменні

шт.
69 53

Європа-Азія-У країна, ПАТ 33151902 Акції. Прості іменні шт. 20000 55

Зернопромсервіс, ВАТ 24412434 Акції. Прості іменні шт. 210000 0

Карбідом, ВАТ 36337271 Акції. Прості іменні шт. 30000 81

ПАТ "ЗНВКІФ" "Інвестиції 
плюс"

35043708
Акції корпоративного 
інвестфонду. Прості 

іменні

шт.
15 1

ПАТ "ПРОФІНАНС" 37249988 Акції. Прості іменні шт. 235 268

Стандарт Кепітал ЗН КІФ ПАТ 36927002
Акції корпоративного 
інвестфонду. Прості 

іменні

шт.
1150 219

ТОВ "КУА "Трейд-Інвест" 
ПВНЗІФ "Ресурс-інвестиція"

32828262-
2331669

Інвестиційні 
сертифікати. Іменні

шт. 7390 6216

ТОВ "Броксервіс" 31679993 Корпоративні права гри.. 4000

Всього 11177

Поточні фінансові інвестиції, обліковані на Балансі 'Товариства станом на 31.12.2020 р., 
класифіковані Товариством з урахуванням норм МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання
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та оцінка», як фінансові активи утримувані для продажу з відображенням переоцінки як 
прибутку або збитку, крім тих, обіг яких заблокований.

Акції Дніпроінвестбуд ВАТ ЗНВКІФ, Домінанта К ІФ  ПАТ, Європа-Азія-Україна ПАТ, 
Карбідом ВАТ, ПАТ "ЗН В К ІФ " "Інвестиції плюс", ПАТ "П РО Ф ІН А Н С", Стандарт 
Кепітал ЗН К ІФ  ПАТ, ТОВ "КУ А  "Трейд-Інвест" ПВНЗІФ "Ресурс-інвестиція" обіг 
яких заблокований в 2018 р., відображені на Балансі Товариства станом на 31.12.2020 р по 
собівартості придбання з урахуванням зменшення корисності, що передбачено МСБО 39 
«Фінансові інструменти: визнання та оцінка» для фінансових активів у вигляді інвестицій в 
інструменти власного капіталу, які не мають ринкової ціни котирування на активному ринку 
і справедливу вартість яких не можна достовірно оцінити. При цьому витрати у зв ’язку із 
зменшенням корисності визнані Товариством у розмірі 5% від вартості зазначених 
фінансових активів.

Справедлива вартість облігацій українських підприємств, облікованих на Балансі Товариства 
станом на 31.12.2020 р., визначена з урахуванням ціни котирування на подібні активи на 
ринках, які не є активними, а саме середньої ціни на подібні активи, розрахованої на підставі 
середньої ціни оборудок на сайті www.smida.gov.ua в розділі «Інформація щодо вчинених 
правочинів поза фондовою біржою».

Вартість фінансових інвестицій у корпоративні права ТОВ "Броксервіс" у формі іншій, ніж 
цінні папери, відображена на Балансі Товариства станом на 31.12.2020 р. за справедливою 
вартістю, яка визначена доходним методом з урахуванням даних фінансової звітності 
емітента станом на 30.09.2020 р.

За 2020 р. Товариством визнані витрати від зміни справедливої вартості поточних 
фінансових інвестицій в сумі 378 тис. грн.

Керівництво Товариства вважає, що облікові оцінки та припущення, які мають стосунок до 
оцінки фінансових інструментів, де ринкові котирування не доступні, є ключовим джерелом 
невизначеності оцінок, тому що:

а) вони з високим ступенем ймовірності зазнають змін з плином часу, оскільки оцінки 
базуються на припущеннях Керівництва щодо відсоткових ставок, волатильності, 
змін валютних курсів, показників кредитоспроможності контрагентів, коригувань 
під час оцінки інструментів, а також специфічних особливостей операцій; та

б) вплив зміни в оцінках на активи, відображені в звіті про фінансовий стан, а також 
на доходи (витрати) може бути значним.

3.16 Грошові кошти

Первісна та подальша оцінка грошових коштів здійснюється за справедливою вартістю, яка 
дорівнює їх номінальній вартості.

тис. грн

Грошові кошти та їх еквіваленти:
Н а
31.12.2020

Н а
31.12.2019

Грошові кошти 2378 3379

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ АМДЖИ-ІНШУРЕНС» 
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Розшифровка грошових коштів станом на 31.12.2020р.:

Ідентифік 
аційний 
код за 

ЄДРПОУ

Термін вкладень Сума вкладень

початок кінець ВСЬОГО

у тому 
числі в 

іноземні 
й валюті

Грошові кошти та їх 
еквіваленти X X X 2378
зокрема:на поточних 
рахунках X X X 574
Вклади в банках (депозити): X X X 1804
ПАТ «МТБ БАНК» 21650966 29.12.2020 22.06.2022 623
ПАТ «ОКСІ БАНК» 09807750 28.03.2020 28.03.2021 400

ПАТ «Райфайзен банк 
«Аваль» 14305909 01.08.2020

31.07.2021 10

АТ "ПриватБанк" 14360570 04.04.2020 05.04.2021 250

АТ "КБ "Земельний 
Капітал" 20280450 06.04.2020

07.04.2021 400

АТ "КБ "Земельний 
Капітал" 20280450 01.04.2020

02.04.2021 121

3.17 Аквізиційні витрати відкладені

Відстрочені аквізиційні витрати (ОАС)- обсяг аквізиційних витрат, що мали місце протягом 
поточного або попередніх звітних періодів, але належать до доходів наступних звітних 
періодів (заробленої премії).

тис. грн.

Н а
31.12.2020

Н а
31.12.2019

Аквізиційні витрати відкладені - -

Відстрочені аквізиційні витрати Страховиком не формувались.

3.18 Довгострокова дебіторська заборгованість

Довгострокова дебіторська заборгованість обліковується на Балансі Товариства за 
дисконтованою вартістю.

тис. грн.

Н а
31.12.2020

Н а
31.12.2019

Довгострокове дебіторська заборгованість - -

У Товариства відсутня довгострокова дебіторська заборгованість.

3.19 Інші необоротні активи

В складі інших не г тних активів відображені активи з права користування відповідно до 
МСФЗ 16 «Оренда

тдв «с т р а х о в а  : м г .-а а  а ч д ж и -ін ш у р е н с »
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тис. грн.

На
31.12.2020

Н а
31.12.2019

Активи з права користування відповідно до МСФЗ 16 
«Оренда»

74 0

3.20 Власний капітал

Власний капітал Товариства складається з наступних статей:

тис.грн.

Власний капітал
№
31.12.2020

Н а
31.12.2019

Статутний капітал 28000 28000

Капітал в дооцінках (переоцінка 03) 3 3

Додатковий капітал 29407 19285

Неоплачений капітал -16000 -16000

Сальдо нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2040 1949

Сальдо резерв коливань збитковості

Статутний капітал Товариства, проголошений в розмірі 28 млн. грн., заповнено учасниками 
на суму 12 млн. грн.
До ЗО червня 2021 року вказані учасники мають внести до статутного капіталу наступні 
додаткові внески, а саме:__________________________________________

№
з/п П.І.П. Учасника Розмір частки

1 Шепетько Маія Іванівна 4 560 000,00 грн.
2 Шепетько Андрій Федорович 4 560 000,00 грн.
3 Назарова Анжела Іванівна 2 590 000,00 грн.
4 Штимак Альберт Іванович 4 290 000,00 грн.

Інші учасники Страховика повністю виконали зобов’язання щодо формування капіталу 
страховика.

3.21 Довгострокові зобов'язання та забезпечення

В складі довгострокових зобов'язань та забезпечень відображені довгострокові зобов'язання 
щодо майбутніх орендних платежів по МСФЗ 16, довгострокові зобов'язання лізингодавцю, 
технічні резерви, створені для забезпечення виконання зобов'язань по договорам 
страхування та забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток).

тис.грн.

Д о в г о с т р о к о в і зобов я за н н я  т а  заб е зп е ч е н н я
Н а
31.12.2020

Н а
31.12.2019

Інші довгосте : к: з. зобов'язання -довгострокові 
зобов'язання д : т : майб>тніх орендних платежів по 
МСФЗ 16

Інші довгостт: :• : :  в ?зання- довгострокові

ТДВ «СТРАХС 3.- :
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пов'язання лізингодавцю

гезпечення виплат персоналу 118 98

рахові резерви, крім РКЗ 775 1395

стка перестраховиків у страхових резервах 397 212

кінець кожного звітного періоду проводиться перевірка достатністі резервів збитків 
;ерву заявлених, але не виплачених збитків) на попередні звітні дати (run-off test).

евірка достатності резервів збитків (run-off test) здійснюється щодо резервів збитків, 
рмованих на звітні дати останніх 8 кварталів, що передують звітному періоду

евірку адекватності страхових зобов’язань (LAT) та перевірку достатності резервів 
гків (run-off test) здійснює актуарій, який відповідає вимогам законодавства.

?рв під кредитні збитки не нараховується.

Поточні зобов'язання

поточних зобов'язань належать: поточна заборгованість за довгостроковими 
^в'язаннями, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, поточна 
>ргованість за розрахунками (з отриманих авансів, з бюджетом, з позабюджетних 
гежів, зі страхування, з оплати праці), інші поточні зобов'язання.

тис.грн.

точні зобов'язання
Н а
31.12.2020

На
31.12.2019

точні зобов'язання щодо майбутніх орендних платежів 
МСФЗ 16

точні зобов'язання лізингодавцю - -

едиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 2 18

точні зобов'язання з одержаних авансів 0 0

точні зобов'язання за страховою діяльністю 0 0

точні зобов'язання з бюджетом 240 226

точні зобов'язання зі страхування 0 0

точні зобов'язання з оплати праці 0 0

точні зобов’язання із внутрішніх розрахунків 78 0

пі поточні зобов'язання 32 0

ї Операції зі зв'язаними сторонами

[аній фінансовій звітності зв'язаними вважають сторони, одна з яких має можливість 
тролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на приняття фінансових та операційних 
ень іншою стороною, як це визначено в МСБО 24 "Розкриття інформації щодо зв'язаних 
рін".

:ення про те, які сторони являються зв'язаними, приймають не тільки на основі їх 
ідичної форми, але і виходячи з характеру стосунків між зв'язаними сторонами.

і «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС»
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в ’язаних сторін підприємства належать:засновники підприємства,члени наглядової 
; • ерівник підприємства та його та заступники внутрішній аудитор та головний 
дер.

Е_:ї з пов'язаними особами (підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано 
г:ють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також 
є члени родини такої фізичної особи), крім виплат працівникам товариства з фонду 
І праці, не проводились.

Е внутрішнього контролю, установлені на підприємстві управлінським персоналом за 
с і ї м и  з пов'язаними сторонами передбачені відповідно до вимог законодавства.

їк пов’язаних сторін станом на 31 грудня 2020 року

П.І.Б. фіз. особи -  учасника товариства, назва юр. 
особи -учасника товариства та посадові особи 

Товариства

% у
статутному 

капіталі,

ЕНИКИ ф ІЗИ Ч Н І

особи:
Погрібний Ігор Якович 2,7143%

Погрібна Лариса Іванівна 0,7143%

Тімофеєв Ольгерд 2,7143%

Грущик Роман Євгенович 2,7143%

Моргун Тамара Владиславівна 2,7143%

Бородін Юрій Юрійович 2,7143%

Бородіна Марія Іванівна 17%

Шепетько Маія Іванівна 19%

Шепетько Андрій Федорович 19%

Маріуца Ірина Іванівна 2,7143%

Назарова Анжела Іванівна 10,68%

Штимак Альберт Іванович 15,32%

юновники 
Елчні особи:

Товариство Товариство з обмеженою 
відповідальністю "БРОКСЕРВІС" 

(Ідентифікаційний код юридичної особи - 31679993)

2%

кзники ТзОВ 
їсоксервіс»

Погрібний Ігор Якович 5,762%

Погрібна Лариса Іванівна 41,02%

Назарова Анжела Іванівна 3,053%

Штимак Альберт Іванович 7,325%

Бородін Юрій Васильович 30,71%

Товариство з додатковою відповідальністю 
«Страхова компанія «АМДжи-Іншуренс», код 

юридичної особи 35211051, місце знаходження: 
02140, м. Київ, ул.. Мишуги Олександра, будинок 2, 

офіс 423

12,13%

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС»
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іиова рада: Погрібний Ігор Якович.

Бородін Юрій Юрійович

Моргун Тамара Владиславівна

ріеральний
директор

Шепетько Маія Іванівна

рступник
карального
рректора

Григоренко Олена Миколаївна

Ііступник
карального
кшектора

Грущик Роман Євгенович

Ьий бухгалтер Косенко Вікторія Леонідівна

кілній аудитор Моргун Тамара Владиславівна

іалії з пов’язаними особами не проводилися.
раним сторонам займи у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги не 
їлись.
рнсації провідному управлінському персоналу не здійснювались.

Управління капіталом
ітура капіталу Компанії включає власний капітал, що належить акціонерам компанії, 
вслючає акціонерний капітал, відповідно до звіту про власний капітал.

г-:ою метою Компанії відносно управління капіталом є дотримання вимог законодавства 
Ез відносно рівня достатності капіталу й вимог регулюючих органів в області 
ікання, а також забезпечення фінансової стабільності Компанії і її здатності продовжити 
і :ння фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності 
юсті.

вія  проводить постійний моніторинг достатності капіталу для відповідності вимогам до 
ільного розміру статутного капіталу й нормативному розміру маржі 
спроможності. Дотримання вищевказаних нормативів контролюється щокварталу, 
:м підготовки звітів, що містять розрахунки нормативів. Регулярний моніторинг рівня 
гності капіталу дозволяє Компанії прогнозувати дотримання вимог відносно рівня 
гпості капіталу й завчасно виявляти необхідність додаткових капіталовкладень

:зи к о м  п о вн іс тю  д отр и м ан о  н ор м ати ви  д о с татн о ст і к ап італ у  т а  п л ато сп р о м о ж н о ст і, 
еості, п р и б у тк о во ст і, я к о ст і ак ти в ів  т а  р и зи к о во ст і оп ерацій .

ецєння фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим 
пивним запасом платоспроможності

РА)
і

РЕНС»
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ядова рада: Погрібний Ігор Якович.

Бородін Юрій Юрійович

Моргун Тамара Владиславівна

;неральнии
директор

Шепетько Маія Іванівна

Заступник
нерального

директора

Григоренко Олена Миколаївна

Заступник 
єнерального 
директора

Грущик Роман Євгенович

ний бухгалтер Косенко Вікторія Леонідівна

■Л іпній  аудитор Моргун Тамара Владиславівна

і .

ації з пов’язаними особами не проводилися.

язаним сторонам займи у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги не
ались.
енсації провідному управлінському персоналу не здійснювались.

Управління капіталом

д-стура капіталу Компанії включає власний капітал, що належить акціонерам компанії, 
включає акціонерний капітал, відповідно до звіту про власний капітал.

'вною метою Компанії відносно управління капіталом є дотримання вимог законодавства 
ни відносно рівня достатності капіталу й вимог регулюючих органів в області 
ування, а також забезпечення фінансової стабільності Компанії і її здатності продовжити 

'нення фінансово-господарської діяльності відповідно до принципу безперервності 
ності.

анія проводить постійний моніторинг достатності капіталу для відповідності вимогам до 
мального розміру статутного капіталу й нормативному розміру маржі 
оспроможності. Дотримання вищевказаних нормативів контролюється щокварталу, 
ом підготовки звітів, що містять розрахунки нормативів. Регулярний моніторинг рівня 

атності капіталу дозволяє Компанії прогнозувати дотримання вимог відносно рівня 
атності капіталу й завчасно виявляти необхідність додаткових капіталовкладень

ховиком повністю дотримано нормативи достатності капіталу та платоспроможності, 
ідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій.

вищення фактичного запасу платоспроможності 
іативним запасом платоспроможності

страховика над розрахунковим

»А)

ЕНС»
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

Фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) = загальна сума 
активів /рядок балансу 280/ - сума нематеріальних активів /рядок балансу 
010/ - загальна сума зобов’язань /сума рядків балансу 430, 480, 620, 630/ 
(для розрахунку використовуються відповідні показники на кінець 
звітного періоду)

43354,3

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють 
види страхування, інші, ніж страхування життя, - більша із визначених 
величин:

766,8

1. /сума надходжень страхових премій за попередні 12 місяців - (сума 
страхових премій, належних перестраховикам х відповідний показник*)/ х 
0,18

766,8

2. /сума здійснених виплат протягом попередніх 12 місяців - (сума виплат, 
компенсованих перестраховиками х відповідний показник*)/ х 0,26 431,1

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють 
страх\'вання життя: загальна величина резерву довгострокових 
зобов’язань х 0,05

0

Нормативний запас платоспроможності для страховиків, які здійснюють 
види страхування. інші, ніж страхування життя, та мають страхові 
зобов'язання за договорами страхування життя: більша із визначених 
величин нормативного запасу платоспроможності (без врахування 
договорів страхування життя)+ величина нормативного запасу 
платоспроможності (для договорів страхування життя)

0

Величина перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика 
над розрахунковим нормативним запасом = фактичний запас 
платоспроможності -  відповідна величина нормативного запасу 
платоспроможності

42587,6

3.25 Умовні та договірні зобов’язання

Згідно з МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи», юридичне 
зобов’язання може виникати внаслідок:

а) контракт}' (внаслідок його явних чи неявних умов);
б) законодавства;
в) іншої дії закону.

Станом на дату складання фінансової звітності Товариство не мало справи із судовими 
позовами та претензіями. ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» відповідно IAS 37 не формує 
забезпечення необхідне для погашення зобов'язання.

3.26 Цілі та політика управління страховими ризиками

Надходження страхових платежів за страховими контрактами в 2020 році в ТДВ «СК 
«АМДЖИ-Іншуренс» склали 5221 тис. грн.

Пріоритетними видами діяльності Товариства є добровільне медичне страхування (46 %), 
страхування від нещасних випадків(30%), страхування фінансових ризиків (12%), 
страхування відповідальності іншої (4%)

ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» виконує прийнятті на себе зобов’язання в повному обсязі, про 
що свідчать виплати страхових відшкодувань, які в 2020 році склали 1658 тис. грн.

ТДВ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС» 
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

иством оцінюється страховий ризик з позиції ймовірності настання страхової події та 
.них характеристик можливого збитку. Ризики класифікуються за різними ознаками, 
леред:

•  За джерелом небезпеки
•  За обсягом відповідальності Компанії
•  Специфічні ризики (політичні, екологічні, транспортні тощо)
•  Об’єктивні ризики (ризики, що пов’язані з неконтрольованими факторами)
•  Суб’єктивні ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальність)

іьому для оцінки та аналізу ризиків використовується, головним чином, вербальний 
і. коли застосовується не тільки вірогідні розрахунки до певних ризиків, що мають 
гнє статистичне спостереження, а розглядаються і ті ризики, що не мають достатньої 
:тики.

шанїї ведеться моніторинг та здійснюються заходи для мінімізації ризиків, а саме: 
щанія створює достатньо диверсифікований портфель страхових продуктів, 
нпадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10% 
еного статутного фонду та сформованих страхових резервів, укладаються договори 
грахування. Перестрахування здійснюється в українських та закордонних страхових 
ініях, репутація і досвід роботи яких дозволяє бути впевненими у виконанні 
траховиками своїх зобов'язань, які мають значний досвід роботи на страховому ринку.

(ультатами проведеного стрес-тестування річної звітності - жодна зі стресових подій не 
іе на платоспроможність ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» та в майбутньому Товариство 
; виконувати свої зобов’язання перед клієнтами у повному обсязі.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

іяльності Компанії характерна незначна кількість ризиків, які включають вплив змін 
гованості та/або курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на 
зення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові 
ьтати Компанії.
»иємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не 
:ує опціонів.
шисані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія 
ивість до іноземних вал ю т
гість операцій Компанія проводить в національній валюті України. Операції в іноземній 
гі є несуттєвими.
ивість до змін відсоткових ст а во к
ієна далі таблиця відображає чутливість чистого результату за рік, що закінчився 3 1 
я 2020 р., та власного капіталу до обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок в + 
азисних пункти та -  500 базисних пункти, якщо вони відбудуться з початку року. Ці 
вважаються обгрунтовано можливими на основі спостереження за поточними 

)вими умовами. Обчислення ґрунтуються на депозитах Компанії, утримуваних на 
г дату балансу. Всі інші змінні величини залишаються постійними.

Рік, що закінчився 31.12.2020 Рік, що закінчився 31.12.2019
5% -5% 5% -5%
119 -119 169 -169

Розкриття інформації щодо визначення справедливої вартості

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС»



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

юиством оцінюється страховий ризик з позиції ймовірності настання страхової події та 
кісних характеристик можливого збитку. Ризики класифікуються за різними ознаками, 
мперед:

•  За джерелом небезпеки
•  За обсягом відповідальності Компанії
•  Специфічні ризики (політичні, екологічні, транспортні тощо)
•  Об’єктивні ризики (ризики, що пов’язані з неконтрольованими факторами)
•  Суб’єктивні ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальність)

і цьому для оцінки та аналізу ризиків використовується, головним чином, вербальний 
сіз, коли застосовується не тільки вірогідні розрахунки до певних ризиків, що мають 
гатнє статистичне спостереження, а розглядаються і ті ризики, що не мають достатньої 
п і стики.

Імпанії ведеться моніторинг та здійснюються заходи для мінімізації ризиків, а саме: 
смпанія створює достатньо диверсифікований портфель страхових продуктів, 
випадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10% 

іченого статутного фонду та сформованих страхових резервів, укладаються договори 
врахування. Перестрахування здійснюється в українських та закордонних страхових 
паніях, репутація і досвід роботи яких дозволяє бути впевненими у виконанні 
страховиками своїх зобов'язань, які мають значний досвід роботи на страховому ринку.

езультатами проведеного стрес-тестування річної звітності - жодна зі стресових подій не 
ене на платоспроможність ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» та в майбутньому Товариство 
ке виконувати свої зобов’язання перед клієнтами у повному обсязі.

Цілі та політика управління фінансовими ризиками

і діяльності Компанії характерна незначна кількість ризиків, які включають вплив змін 
іргованості та/або курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на 
Еіпення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові 
г.тьтати Компанії.
сриємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не 
исує опціонів.
і описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія 
ж ивість до іноземних вал ю т
іліість операцій Компанія проводить в національній валюті України. Операції в іноземній 
оті є несуттєвими.
і живість до змін відсоткових ст а во к
іедена далі таблиця відображає чутливість чистого результату за рік, що закінчився 31 
з я  2020 р., та власного капіталу до обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок в + 
базисних пункти та -  500 базисних пункти, якщо вони відбудуться з початку року. Ці 

Бі вважаються обгрунтовано можливими на основі спостереження за поточними 
ковими умовами. Обчислення ґрунтуються на депозитах Компанії, утримуваних на 
ну дату балансу. Всі інші змінні величини залишаються постійними.

Рік, що закінчився 31.12.2020 Рік, що закінчився 31.12.2019
5% -5% 5% -5%
119 -119 169 -169

Розкриття інформації щодо визначення справедливої вартості

-СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС»



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

иством оцінюється страховий ризик з позиції ймовірності настання страхової події та 
сних характеристик можливого збитку. Ризики класифікуються за різними ознаками, 
шеред:

•  За джерелом небезпеки
•  За обсягом відповідальності Компанії
•  Специфічні ризики (політичні, екологічні, транспортні тощо)
•  Об’єктивні ризики (ризики, що пов’язані з неконтрольованими факторами)
•  Суб’єктивні ризики (ризики, що заперечують об’єктивну реальність)

цьому для оцінки та аналізу ризиків використовується, головним чином, вербальний 
з, коли застосовується не тільки вірогідні розрахунки до певних ризиків, що мають 

.тне статистичне спостереження, а розглядаються і ті ризики, що не мають достатньої 
стики.

мпанії ведеться моніторинг та здійснюються заходи для мінімізації ризиків, а саме: 
мпанія створює достатньо диверсифікований портфель страхових продуктів, 
зипадках перевищення страхової суми за окремим об’єктом страхування понад 10% 
ченого статутного фонду та сформованих страхових резервів, укладаються договори 
страхування. Перестрахування здійснюється в українських та закордонних страхових 
аніях, репутація і досвід роботи яких дозволяє бути впевненими у виконанні 
траховиками своїх зобов'язань, які мають значний досвід роботи на страховому ринку.

зультатами проведеного стрес-тестування річної звітності - жодна зі стресових подій не 
не на платоспроможність ТДВ «СК «АМДЖИ-Іншуренс» та в майбутньому Товариство 
е виконувати свої зобов’язання перед клієнтами у повному обсязі.

Цілі та  політика управління фінансовими ризиками

діяльності Компанії характерна незначна кількість ризиків, які включають вплив змін 
огованості та/або курсів обміну іноземних валют. Управління ризиками спрямоване на 

ення непередбачуваності фінансових ризиків та негативного впливу на фінансові 
льтати Компанії.
риємство не здійснює торгівлю фінансовими активами зі спекулятивною метою і не 
сує опціонів.
описані найбільші фінансові ризики, яких зазнає Компанія 
живість до іноземних валют
шість операцій Компанія проводить в національній валюті України. Операції в іноземній 
оті є несуттєвими.
г.ивість до змін відсоткових ставок
дена далі таблиця відображає чутливість чистого результату за рік, що закінчився 31 
яя 2020 р., та власного капіталу до обґрунтовано можливих змін відсоткових ставок в + 
эазисних пункти та -  500 базисних пункти, якщо вони відбудуться з початку року. Ці 

вважаються обгрунтовано можливими на основі спостереження за поточними 
ховими умовами. Обчислення ґрунтуються на депозитах Компанії, утримуваних на 

у дату балансу. Всі інші змінні величини залишаються постійними.

А)

•не»

Рік, що закінчився 31.12.2020 Рік, що закінчився 31.12.2019
5% -5% 5% -5%
119 -119 169 -169

Розкриття інформації щодо визначення справедливої вартості

СТРАХОВА КОМПАНІЯ «АМДЖИ-ІНШУРЕНС»



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

Інформація щодо рівнів ієрархії справедливої вартості, до яких належать оцінки 
справедливої вартості активів та зобов’язань Товариства станом на 31.12.2020 р., наведена у 
наступній таблиці:

тис, грн
Класи активів та 
зобов’язань, 
оцінених за 
справедливою 
вартістю

1 рівень 
(ті, що мають 

котирування, та 
спостережувані)

2 рівень
(ті, що не мають 
котирувань, але 
спостережувані)

3 рівень
(ті, що не мають 
котирувань і не є 
спостережувани 

ми)

Всього

Дата оцінки 31.12.19
Р-

31.12.20
Р-

31.12.19
Р-

31.12.20
Р-

31.12.19 
Р '

31.12.20
Р

31.12.19
Р-

31.12.20
Р-

Поточні фінансові 
інвестиції

- 11553 11177 11553 11177

Торгівельна та 
інша
кредиторська
заборгованість

244 352 244 352

Торгівельна та 
інша дебіторська 
заборгованість

93 433 93 433

Справедлива вартість активів та зобов’язань Товариства в порівнянні з їх балансовою 
вартістю станом на 31.12.2020 р.

тис. грн.

Балансова вартість Справедлива вартість
31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020

1 2 3 4 5
Поточні фінансові інвестиції 11553 11177 11553 11177

Торгівельна тс теніт кредиторська 
заборгованість

244 352 244 352

Торгівельна та інше де ТтОрська 
заборгованість

93 433 93 433

Грошові кошти 3379 2378 3379 2378

Справедлкв; наглість нгедиторської та дебіторської заборгованості неможливо визначити 
достовірно. ; скільки немає ринкового котирування цих активів.

Керівництво а а дн а-: що наведені розкриття щодо застосування справедливої вартості є 
достатніми, не взджте. що за межами фінансової звітності залишилась будь-яка суттєва 
інформація т : д :  .звання справедливої вартості, яка може бути корисною для
користувачів і  .нас-:;: в : ізітності.

3.26 Рішення е р - :  т в е р д ж е н н я  фінансової з в і т н о с т і

Фінансова вітнггтз 7 здгтстзт затверджена до випуску керівництвом Товариства 25.02.2021 
року. Н: учас н - -— х  ос з; не мають права вносити зміни до цієї фінансової звітності
після її затверд-е-- • а: вдд; сну

ТДВ «СТРАХ05 в • ; “ - - Д А  .СжОІ-ІНШУРЕНС»
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ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за рік, що закінчився 31 грудня 2020 р.

3.28 Події після дати балансу

На дату подання звітності не відбувалися події, які б суттєво вплинули на фінансовий

т д в  «с т р а х о в а  ■;
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