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Звіт незалежних аудиторів

Акціонерам Закритого акціонерного товариства “Американська компанія страхування 
життя АІГ Життя”:

Звіт стосовно фінансової звітності

1. Ми провели аудит поданої нижче фінансової звітності Закритого акціонерного товариства 
“Американська компанія страхування життя АІГ Життя” (надалі – “АЛІКО АІГ Життя” або 
“Компанія”), яка складається з балансу (Форма №1) станом на 31 грудня 2008 року, звіту 
про фінансові результати (Форма №2), звіту про рух грошових коштів (Форма №3), звіту 
про власний капітал (Форма №4), приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) за 
2008 рік, облікової політики та додаткових приміток до фінансової звітності, що подані на 
сторінках 2 – 34.

Відповідальність керівництва за фінансову звітність

2. Керівництво Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне подання цієї 
фінансової звітності відповідно до Національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в Україні. Відповідальність керівництва передбачає: розробку, запровадження і 
ефективне функціонування системи внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і 
достовірне подання фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок 
помилки або шахрайства; вибір та застосування належної облікової політики; здійснення 
бухгалтерських оцінок, що за існуючих обставин є обґрунтованими.

Відповідальність аудитора

3. Ми відповідаємо за надання висновку щодо цієї фінансової звітності на основі 
проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до вимог Закону України “Про 
аудиторську діяльність” та Міжнародних стандартів аудиту, які прийнято в якості 
Національних стандартів аудиту (відповідно до рішення Аудиторської палати України від 
18 квітня 2003 року). Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувалися етичних принципів 
та планували і проводили наш аудит таким чином, щоб забезпечити достатню впевненість 
у тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

4. Аудит передбачає проведення процедур з метою отримання аудиторських доказів щодо 
сум та пояснень у фінансовій звітності. Обрані процедури залежать від професійного 
судження аудитора, в тому числі від оцінки ризику суттєвого викривлення фінансової 
звітності внаслідок помилки або шахрайства. При оцінці ризику аудитор розглядає систему 
внутрішнього контролю, що впливає на підготовку і достовірне подання Компанією 
фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, доцільних за існуючих 
обставин, а не з метою надання висновку щодо ефективності системи внутрішнього 
контролю Компанії. Аудит включає також оцінку застосовуваних принципів облікової 
політики та основних розрахунків, здійснених керівництвом, а також загальну оцінку 
подання фінансової звітності.

5. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є належними та достатніми і надають 
підстави для нашого аудиторського висновку.



Висновок

6. На нашу думку, наведена фінансова звітність представляє, в усіх суттєвих аспектах, 
фінансовий стан Закритого акціонерного товариства “Американська компанія страхування 
життя АІГ Життя” станом на 31 грудня 2008 року, його фінансові результати та рух 
грошових коштів за 2008 рік відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БОУ).

Звіт стосовно інших юридичних та регулятивних вимог

Додаткова інформація, яка розкривається відповідно до вимог Положення щодо підготовки 
аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового 
ринку, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 
України №1528 від 19 грудня 2006 року

8. Інформація щодо активів Компанії розкрита в фінансовій звітності, в усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.

9. Інформація щодо зобов’язань Компанії розкрита в фінансовій звітності, в усіх суттєвих 
аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.

10. Інформація щодо власного капіталу Компанії розкрита в фінансовій звітності, в усіх 
суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.

11. Вартість чистих активів Компанії станом на 31 грудня 2008 року є меншою ніж 
статутний капітал Компанії на цю дату, що не відповідає вимогам ст.155 Цивільного 
Кодексу України. Водночас, фактичний запас платоспроможності (нетто-активи)
станом на 31 грудня 2008 року перевищує нормативний запас платоспроможності, 
розрахований згідно статті 30 Закону України “Про страхування“, що відповідає 
вимогам Закону України “Про страхування“.

12. Відповідно до Статуту (Нова редакція), що був зареєстрований Державною 
адміністрацією Шевченківського району міста Києва 23 вересня 2008 року, станом на 
31 грудня 2008 року статутний капітал Компанії дорівнював 164 679 тис. грн. На 
31 грудня 2008 року зареєстрований статутний капітал був повністю сплачений.

13. Інформація стосовно чистого прибутку Компанії за 2008 рік розкрита в фінансовій 
звітності, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до НП(С)БОУ.

14. Інформація щодо подій, які мали місце на протязі звітного періоду, та які могли б 
вплинути на фінансовий стан емітента та призвести до значних змін у вартості цінних 
паперів, згідно з вимогами ст. 41 Закону України “Про цінні папери та фондовий ринок 
України”, розкрита, в усіх суттєвих аспектах, в фінансовій звітності.

м. Київ, Україна
27 квітня 2009 року

Генеральний директор
ТОВ Аудиторська фірма “ПрайсвотерхаусКуперс 
(Аудит)”
Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів 
аудиторської діяльності № 0152 
від 26 січня 2001 року,
строк дії подовжено 15 грудня 2005 року

Олена Токар
Сертифікат аудитора 
Серія А № 004762
Виданий 22 червня 2001 р.,
строк дії подовжено 
26 травня 2005 р.
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Заява про відповідальність керівництва

Акціонерам Закритого акціонерного товариства 
“Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя”:

1. Ми підготували подану нижче фінансову звітність Закритого акціонерного товариства 
“Американська компанія страхування життя АІГ Життя” (надалі – “АЛІКО АІГ Життя” або 
“Компанія”), яка складається з балансу (Форма №1) станом на 31 грудня 2008 року, звіту 
про фінансові результати (Форма №2), звіту про рух грошових коштів (Форма №3), звіту 
про власний капітал (Форма №4), приміток до річної фінансової звітності (Форма №5) за 
2008 рік, облікової політики та додаткових приміток до фінансової звітності, яка 
представляє об’єктивно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан Компанії на 31 грудня 
2008 року, її фінансові результати та рух грошових коштів за 2008 рік відповідно до 
Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, приведених у 
відповідність до вимог Правил добровільного страхування життя, зареєстрованих 
Міністерством фінансів України 20 листопада 2002 року, Індивідуальними правилами 
добровільного страхування життя, зареєстрованих Державною комісією з регулювання 
ринків фінансових послуг України 25 січня 2008 року та Груповими правилами 
добровільного страхування життя зареєстрованих Міністерством фінансів України 11
лютого 2003 року.

2. Керівництво Компанії несе відповідальність за те, щоб бухгалтерський облік, який 
ведеться в Компанії, розкривав з достатнім рівнем точності фінансовий стан Компанії та 
забезпечував відповідність її фінансової звітності Національним положенням 
(стандартам) бухгалтерського обліку в Україні, приведеним у відповідність до вимог 
Правил добровільного страхування життя, зареєстрованих Міністерством фінансів 
України 20 листопада 2002 року з подальшими доповненнями, зареєстрованими 
Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Керівництво 
Компанії також несе загальну відповідальність за вжиття всіх можливих заходів, які 
забезпечать збереження активів Компанії і попередження та виявлення випадків 
зловживань та інших порушень.

3. Керівництво вважає, що в процесі підготовки фінансової звітності, наведеної на стор. 2 –
34, Компанія застосовувала належну облікову політику, наведену на стор. 20 - 25, її 
застосування було послідовним і підтверджувалося обґрунтованими та виваженими 
припущеннями та розрахунками. Також було дотримано всіх відповідних Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, приведених у відповідність до 
Правил добровільного страхування життя, зареєстрованих Міністерством фінансів 
України 20 листопада 2002 року, Індивідуальними правилами добровільного страхування 
життя, зареєстрованих Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг 
України 25 січня 2008 року та Груповими правилами добровільного страхування життя 
зареєстрованих Міністерством фінансів України 11 лютого 2003 року.

4. Фінансова звітність цим затверджується керівництвом Компанії.

Андрій Пікула
Голова Правління

27 квітня 2009 року

Світлана Будішевська
Головний бухгалтер

27 квітня 2009 року
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Загальна інформація

Закрите акціонерне товариство “Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя” 
(“АЛІКО АІГ Життя” чи “Компанія”) було зареєстровано 16 липня 2002 року та вперше 
отримало ліцензію Міністерства фінансів України (“МФУ”) на здійснення страхування життя 29 
жовтня 2002 року. Наразі Компанія працює відповідно до ліцензії Державної комісії з 
регулювання ринків фінансових послуг України Серії АВ № 429825 від 15 жовтня 2008 року.

Чисельність персоналу на 31 грудня 2008 року становила 153 особи.

Адреса Компанії:
вул. Комінтерну 14,
Київ 01032, Україна

Державна реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності була здійснена Печерською 
районною державною адміністрацією міста Києва 16 липня 2002 року. У 2008 році відбулася 
державна перереєстрація у зв’язку зі зміною адреси Компанії та іншими змінами в установчих 
документах, яка була здійснена Шевченківською районною державною адміністрацією міста 
Києва.

У своїй діяльності Компанія керується законодавством України, Законом України „Про 
страхування” та іншими нормативними актами державних органів влади та Правилами 
добровільного страхування життя, зареєстрованими МФУ 20 листопада 2002 року,
Індивідуальними правилами добровільного страхування життя, зареєстрованих Державною 
комісією з регулювання ринків фінансових послуг України 25 січня 2008 року та Груповими 
правилами добровільного страхування життя зареєстрованих Міністерством фінансів України 
11 лютого 2003 року.

Протягом року мали місце наступні зміни складу посадових осіб Компаніі:

- Андрій Пікула змінив Павола Норулака на посаді Голови Правління;

- Олександр Сапсай змінив Андрія Пікулу на посаді Першого заступника Голови Правління;

- Мілан Фітко був призначений на посаду Генерального Менеджера.

- Олександр Сапсай залишив Компанію.
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Коди
Дата (рік, місяць, число) 2008 12 31

Підприємство: ЗАТ “Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя” За ЄДРПОУ 32109907
Територія: місто Київ, Шевченківський район За КОАТУУ 8039100000
Форма власності: власність міжнародних організацій і юридичних осіб інших 
держав 

За КФВ 50

Орган державного управління: Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

За СПОДУ 06414

Галузь: недержавне страхування За ЗКГНГ 96220
Вид економічної діяльності: страхування життя За КВЕД 66.01.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Адреса: вул. Комінтерну 14, Київ 01032, Україна 

БАЛАНС
на 31 грудня 2008 року

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

АКТИВ Додаткові 
примітки

Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
 I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:
залишкова вартість 010 281 225
первісна вартість 011 830 936
накопичена амортизація 012 (549) (711)

Незавершене будівництво 020 - -
Основні засоби:

залишкова вартість 030 4 452 4 734
первісна вартість 031 9 788 10 978
знос 032 (5 336) (6 244)

Довгострокові біологічні активи
справедлива (залишкова) вартість 035 - -
первісна вартість 036 - -
накопичена амортизація 037 - -

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших 
підприємств 040 -
інші фінансові інвестиції 1 045 149 967 133 447

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 - -
Відстрочені податкові активи 2 060 54 17
Інші необоротні активи 070 - -
Усього за розділом I 080 154 754 138 423

 II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 728 972
Поточні біологічні активи 110 - -
Незавершене виробництво 120 - -
Готова продукція 130 - -
Товари 140 - -
Векселі одержані 150 - -
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :

чиста реалізаційна вартість 160 5 360 3 967
первісна вартість 3 161 7 037 12 731
Резерв сумнівних боргів 162 (1 677) (8 764)

Дебіторська заборгованість за розрахунками
з бюджетом 170 25 51
за виданими авансами 180 1 068 755
з нарахованих доходів 190 10 413 11 698
із внутрішніх розрахунків 200 170 47

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 169 295
Поточні фінансові інвестиції 4 220 89 932 211 331
Грошові кошти та їх еквіваленти:

в національній валюті 5 230 6 276 34 224
в т.ч. в касі 231 9
в іноземній валюті 5 240 1 822 527

Інші оборотні активи 250 - -
Усього за розділом II 260 115 963 263 867

 III. Витрати майбутніх періодів 270 793 1 161
БАЛАНС 280 271 510 403 451



4

БАЛАНС
на 31 грудня 2008 року

Форма № 1
(продовження)

ПАСИВ Додаткові 
примітки

Код
рядка

На початок 
звітного періоду

На кінець звітного 
періоду

1 2 3 4
I. Власний капітал

Статутний капітал 7 300 157 929 164 679
Пайовий капітал 310 - -
Додатковий вкладений капітал 7 320 - 60 750
Інший додатковий капітал 330 5 5
Резервний капітал 340 2 2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (123 533) (154 493)
Неоплачений капітал 360 - -
Вилучений капітал 370 - -
Усього за розділом I 380 34 403 70 943

ІІ. Забезпечення таких витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 628 511
Інші забезпечення 410 1 841 2 451
Страхові резерви 8 415 203 446 314 316
Частка перестраховиків у страхових резервах 8 416 (107) (348)
Цільове фінансування 420 - -
Усього за роздiлом IІ 430 205 808 316 930

IIІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 - -
Інші довгостроковi фінансові зобов'язання 450 - -
Відстрочені податкові зобов’язання 460 - -
Інші довгостроковi зобов'язання 470 - -
Усього за роздiлом IІІ 480 - -

ІV. Поточні зобов'язання -
Короткострокові кредити банків 500 - -
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 - -
Векселі видані 520 - -
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 9 530 12 193 6 009
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 10 540 16 760 5 398
     з бюджетом 550 780 1 963
     з позабюджетних платежів 560 - -
     зі страхування 570 - -
     з оплати праці 580 3 -
     з учасниками 590 - -
     із внутрішніх розрахунків 600 1 082 1 411
Інші поточні зобов'язання 610 53 81
Усього за розділом ІV 620 30 871 14 862

V. Доходи майбутніх періодів 630 428 716
БАЛАНС 640 271 510 403 451

Голова Правління _______________________

Головний бухгалтер _______________________
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Коди
Дата (рік, місяць, число) 2008 12 31

Підприємство: ЗАТ “Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя” За ЄДРПОУ 32109907
Територія: місто Київ, Шевченківський район За КОАТУУ 8039100000
Орган державного управління: Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України За СПОДУ

06414

Галузь: недержавне страхування За ЗКГНГ 96220
Вид економічної діяльності: страхування життя За КВЕД 66.01.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2008 рік

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

І. Фінансові результати
Стаття Додаткові 

примітки Код рядка
За звітний

період
За попередній 

період

1 2 3 4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 11 010 253 232 187 291
Податок на додану вартість 015 - -
Акцизний збір 020 - -

025 - -
Інші вирахування з доходу 030 (1 498) (745)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 035 251 734 186 546
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 12 040 (13 888) (7 930)
Валовий:

Прибуток 050 237 846 178 616
Збиток 055 - -

Інші операційні доходи 060 68 618 50 738
Адміністративні витрати 13 070 (19 345) (23 073)
Витрати на збут 14 080 (154 685) (108 950)
Інші операційні витрати 090 (189 849) (142 054)

 Фінансові результати від операційної діяльності:
Прибуток 100 - -
Збиток 105 (57 415) (44 723)

Доход від участі в капіталі 110 - -
Інші фінансові доходи 120 39 351 21 083
Інші доходи 130 8 6 988
Фінансові витрати 140 (3 185) (673)
Втрати від участі в капіталі 150 - -
Інші витрати 160 (703) (6 899)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

Прибуток 170 - -
Збиток 175 (21 944) (24 224)

Податок на прибуток від звичайної діяльності 15 180 (9 016) (4 989)
Фінансові результати від звичайної діяльності:

Прибуток 190 - -
Збиток 195 (30 960) (29 213)

 Надзвичайні:
Доходи 200 - -
Витрати 205 - -

Податки з надзвичайного прибутку 210 - -
Чистий:

Прибуток 220 - -
Збиток 225 (30 960) (29 213)
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ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 2008 рік
Форма № 2

(продовження)

II. Елементи операційних витрат
Стаття Код рядка

За звітний
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Матеріальні затрати 230 5 040 2 012
Витрати на оплату праці 240 22 574 12 841
Відрахування на соціальні заходи 250 4 454 2 539
Амортизація 260 1 850 1 896
Інші операційні витрати 270 279 980 207 629
Разом 280 313 898 226 917

III. Розрахунок показників прибутковості акцій
Стаття Код рядка

За звітний
період

За попередній 
період

1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - -
Чистий прибуток на одну просту акцію 320 - -
Скоригований чистий прибуток на одну просту акцію 330 - -
Дивіденди на одну просту акцію 340 - -

Голова Правління _______________________

Головний бухгалтер _______________________
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Коди
Дата (рік, місяць, число) 2008 12 31

Підприємство: ЗАТ “Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя” За ЄДРПОУ 32109907
Територія: місто Київ, Шевченківський район За КОАТУУ 8039100000
Орган державного управління: Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України За СПОДУ

06414

Галузь: недержавне страхування За ЗКГНГ 96220
Вид економічної діяльності: страхування життя За КВЕД 66.01.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2008 рік
Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

За звітний період За попередній періодСтаття Додаткові 
примітки

Код
рядка надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності:
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 10 - 21 944 - 24 224
Коригування на:

амортизацію необоротних активів 20 1 850 - 1 896 -
збільшення (зменшення) забезпечень 30 111 122 - 90 163 -
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 40 1 454 - - 113
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 50 - 38 656 - 21 172

Витрати на сплату відсотків 60 3 185 - 673 X
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в
чистих оборот них активах 70 57 011 - 47 223 -
Зменшення (збільшення):  

оборотних активів 80 1 432 - - 4 505
витрат майбутніх періодів 90 - 368 - 191

Збільшення (зменшення): 
поточних зобов’язань 100 - 17 785 16 441 -
доходів майбутніх періодів 110 288 - - 905

Грошові кошти від операційної діяльності 120 40 578 - 58 063 -
Сплачені:

відсотки 130 X - -
податки на прибуток 140 - 7 768 - 4 706

Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 32 810 - 53 357 -
Рух коштів від надзвичайних подій 160 - - - -
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 32 810 - 53 357 -
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:

фінансових інвестицій 180 - - 6 823 -
необоротних активів 190 4 - 166 -
майнових комплексів 200 - - - -

Отримані:
відсотки 210 39 653 - 13 002 -
дивіденди 220 - - - -

Інші надходження 230 - - - -
Придбання:

фінансових інвестицій 240 X 109 753 X 123 593
необоротних активів 250 X 2 107 X 2 057
майнових комплексів 260 X - X -

Інші платежі 270 X - X -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 - 72 203 - 105 659
Рух коштів від надзвичайних подій 290 - - - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 - 72 203 - 105 659
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ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2008 рік
Форма № 3

(продовження)

За звітний період За попередній періодСтаття Додаткові 
примітки

Код 
рядка надходження видаток надходження видаток

1 2 3 4 5 6
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 67 500 - 54 075 -
Отримані позики 320 - - - -
Інші надходження 330 - - - -
Погашення позик 340 - - - -
Сплачені дивіденди 350 - - - -
Інші платежі 360 - - - -
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 67 500 - 54 075 -
Рух коштів від надзвичайних подій 380 - - -
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 67 500 - 54 075 -
Чистий рух коштів за звітний період 400 28 107 - 1 773 -
Залишок коштів на початок року 410 8 098 X 6 212 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  420 - 1 454 113 -
Залишок коштів на кінець року 430 34 751 X 8 098 X

Голова Правління _______________________

Головний бухгалтер _______________________
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Коди
Дата (рік, місяць, число) 2008 12 31

Підприємство: ЗАТ “Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя” За ЄДРПОУ 32109907
Територія: місто Київ, Шевченківський район За КОАТУУ 8039100000
Орган державного управління: Державна комісія з регулювання ринків 
фінансових послуг України

За СПОДУ 06414

Галузь: недержавне страхування За ЗКГНГ 96220
Вид економічної діяльності: страхування життя За КВЕД 66.01.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2008 рік
Форма № 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття Код Статут-
ний 

капітал
Пайовий 
капітал

Додатко-
вий вкла-

дений
капітал

Інший 
додатковий 

капітал
Резервни
й капітал

Нерозподі 
лений 

прибуток

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний 

капітал Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Залишок на початок року 10 157 929 - - 5 2 (123 533) - - 34 403
Коригування:
Зміна облікової політики 20 - - - - - - - - -
Виправлення помилок 30 - - - - - - - - -
Інші зміни 40 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок 
року 50 157 929 - - 5 2 (123 533) - - 34 403

Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 60 - - - - - - - - -
Уцінка основних засобів 70 - - - - - - - - -
Дооцінка незавершеного будівництва 80 - - - - - - - - -
Уцінка незавершеного будівництва 90 - - - - - - - - -
Дооцінка нематеріальних активів 100 - - - - - - - - -
Уцінка нематеріальних активів 110 - - - - - - - - -

120 - - - - - - - - -
Чистий прибуток (збиток) за 
звітний період 130 - - - - - (30 960) - - (30 960)
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 - - - - - - - - -
Спрямування прибутку до статутного 
капіталу 150 - - - - - - - - -
Відрахування до резервного капіталу 160 - - - - - - - - -

170 - - - - - - - - -
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 6 750 - 60 750 - - - - - 67 500
Погашення заборгованості з капіталу 190

200 - - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
Викуп акцій(часток) 210 - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених 
акцій(часток) 220 - - - - - - - - -
Анулювання викуплених 
акцій(часток) 230 - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 240 - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості 
акцій 250 - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі
Списання невідшкодованих збитків 260 - - - - - - - - -
Безкоштовно отримані активи 270 - - - - - - - - -

280 - - - - - - - - -
Разом змін в капіталі 290 6 750 - 60 750 - (30 960) - 36 540
Залишок на кінець року 300 164 679 60 750 5 2 (154 493) 70 943

Голова Правління _______________________

Головний бухгалтер _______________________
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Коди
Підприємство: ЗАТ “Американська Компанія Страхування Життя АІГ Життя” Дата (рік, місяць, число) 2008 12 31
Територія: місто Київ, Шевченківський район За ЄДРПОУ 32109907
Орган державного управління: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України За КОАТУУ 8039100000
Галузь: недержавне страхування За СПОДУ 06414
Вид економічної діяльності: страхування життя За ЗКГНГ 96220
Середньо облікова чисельність працюючих: 147 За КВЕД 66.01.0
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

І. Нематеріальні активи
Залишок на початок 

року
Переоцінка (дооцінка +, 

уцінка -) Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець 
року

Групи нематеріальних активів Код 
рядка

Первісна 
(переоці-

нена)
вартість

Накопичена 
аморти-

зація

Надійшло 
за рік

Первісної 
(переоці-

неної) 
вартості

Накопиченої 
амортизації

Первісна 
(переоці-

нена)
вартість

Накопичена 
амортизація

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати від 
зменшення 
корисності 

за рік

Первісної 
(переоці-
неної) 

вартості

Накопи-
ченої 

аморти-
зації

Первісна 
(переоці-

нена) 
вартість

Накопичена 
амортизація

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Права користування 
природними ресурсами 010 - - - - - - - - - - - - -
Права користування майном 020 - - - - - - - - - - - - -
Права на комерційні 
позначення 030 - - - - - - - - - - - - -
Права на об’єкти промислової 
власності 040 - - - - - - - - - - - - -
Авторське право та суміжні з 
ним права 050 - - - - - - - - - - - - -

060 - - - - - - - - - - - - -

Інші нематеріальні активи 070 830 549 106 - - - - 162 - - - 936 711

Разом 080 830 549 106 - - - - 162 - - - 936 711

Гудвіл 090 - - - - - - - - - - - - -

Із рядка 080, графа 14: вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) -

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) -

Із рядка 080, графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових  асигнувань (084) -

Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

ІІ. Основні засоби

В тому числі
Залишок на початок 

року

Переоцінка 
(дооцінка +,

уцінка -)
Вибуло за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець 

року
Одержані за 
фінансовою 

орендою

Передані в 
операційну оренду

Групи основних засобів Код  
рядка Первісна 

(переоці 
нена) 

вартість

Знос

Надійшло 
за рік Первісної 

(переоці 
неної)варт

ості

Зносу

Первісна 
(переоці 

нена) 
вартість

Знос

Нараховано 
амортизації 

за рік

Втрати 
від 

зменшен
ня 

кориснос
ті за рік

Первісно
ї (переоці 
неної)ва

ртості

Зносу

Первісна 
(переоці 

нена)
вартість

Знос

Первісна 
(переоці 

нена)
вартість

Знос

Первісна 
(переоці 

нена)
вартість

Знос

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Земельні ділянки 100 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Капітальні витрати на поліпшення 
земель 110 - - - - - - - - - - - - - - - - -
Будинки, споруди та передавальні 
пристрої 120 45 16 234 18 33 312 34 - - - -
Машини та обладнання 130 3 181 1 737 463 181 158 535 (126) 3 337 2 114 - - - -
Транспортні засоби 140 3 115 1 348 688 568 3 803 1 916 - - - -
Інструменти, прилади, інвентар(меблі) 150 - - - - - -
Робоча та продуктивна худоба 160 - - - - - -
Багаторічні насадження 170 - - - - - -
Інші основні засоби 180 2 131 919 502 40 32 453 93 2 686 1 340 - - - -
Бібліотечні фонди 190 - - - - - -
Малоцінні необоротні матеріальні 
активи 200 1 316 1 316 114 590 590 114 840 840 - - - -
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 - - - - - -
Природні ресурси 220 - - - - - -
Інвентарна тара 230 - - - - - -
Предмети прокату 240 - - - - - -
Інші необоротні матеріальні активи 250 - - - - - -
Разом 260 9 788 5 336 2 001 811 780 1 688 - 10 978 6 244 - - - -

ІІ. Основні засоби

Найменування показника Додаткові 
примітки Код рядка Сума

1 2 3
Із рядка 260, графа 14:

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності 261 -
вартість оформлених у заставу основних засобів 262 -
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) 263 -
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу 264 -
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів 265 2 052

Із рядка 260, графа 5:
вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування 266 -

Вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду 6 267 -
Із рядка 260, графа 15
Накопичений знос основних засобів з обмеженням права власності 268 -
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

ІІІ. Капітальні інвестиції

Найменування показника Код 
рядка За рік На кінець року

1 2 3 4

Капітальне будівництво 280 - -

Придбання (виготовлення) основних засобів 290 2 001 -

Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 - -

Придбання (створення) нематеріальних активів 310 106 -

Формування основного стада 320 - -

Інші 330 - -

Разом 340 2 107 -

ІV. Фінансові інвестиції

На кінець рокуНайменування показника Код 
рядка За рік

Довгострокові Поточні
1 2 3 4 5

А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:

   асоційовані підприємства 350 - - -

   дочірні підприємства 360 - - -

   спільну діяльність 370 - - -

Б.Інші фінансові інвестиції в :

   частки і паї у статутному капіталі інших підприємств - 380 - - -

   Акції 390 - - -

   Облігації 400 83 704 98 947 100 830

   Інші 410 21 175 34 500 110 501

Разом (розділ А+ розділ Б) 420 104 879 133 447 211 331

421 - - -

Із рядка 045 гр.4  Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421) - -
за справедливою вартістю (422) - -
за амортизованою вартістю (423) - 133 447

Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424) - -
за справедливою вартістю (425) - -
за амортизованою вартістю (426) - 211 331
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

V. Доходи і витрати

Найменування показника Код 
рядка Доходи Витрати

1 2 3 4

А.Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 - -
Операційна курсова різниця 450 949 2 403
Реалізація інших оборотних активів 460 65 964 65 964
Штрафи, пені, неустойки 470 - 86
Утримання об’єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 - -
Інші операційні доходи і витрати 490 1 705 121 396
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 X 7 087
непродуктивні витрати і втрати 492 X

Б.Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500 - -
дочірні підприємства 510 - -
спільну діяльність 520 - -

В.Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 - X
Проценти 540 X -
Фінансова оренда активів 550 - -
Інші фінансові доходи і витрати 560 39 351 3 185

Г.Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570 - -
Доходи від об’єднання підприємств 580 - -
Результат оцінки корисності 590 - -
Неопераційна курсова різниця 600 - 571
Безоплатно одержані активи 610 - X
Списання необоротних активів 620 X 31
Інші доходи і витрати 630 8 101

Найменування показника Код 
рядка Сума

1 2 3
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) 631 -
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними 
(бартерними) контрактами з пов’язаннями сторонами (%) 632 -
З рядків  540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції 
основної діяльності 633 -
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

VI. Грошові кошти

Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3
Каса 640 9
Поточний рахунок в банку 650 19 742
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 -
Грошові кошти в дорозі 670 -
Еквіваленти грошових коштів 680 15 000
Разом 690 34 751

Найменування показника Код рядка На кінець року

1 2 3

Із рядка 070 гр.4 Балансу “Грошові кошти”, використання яких обмежено 691 -

VII. Забезпечення і резерви 

Збільшення за звітний рік

Види забезпечень і резервів Код 
рядка

Залишок 
на початок 

року
нараховано 
(створено)

додаткові 
відрахування

Викорис-
тано у 

звітному 
році

Сторновано 
невикорис-
тану суму у 

звітному 
році

Сума 
очікуваного 
відшкоду-

вання 
витрат 
іншою 

стороною, 
що 

врахована 
при оцінці 

забезпеченн
я

Залишок  
на кінець 

року

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Забезпечення на виплату 
відпусток працівникам 710 547 - - (36) - - 511
Забезпечення наступних 
витрат на додаткове 
пенсійне забезпечення 720 - - - - - - -
Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
гарантійних зобов’язань 730 - - - - - - -
Забезпечення наступних 
витрат на реструктуризацію 740 - - - - - - -
Забезпечення наступних 
витрат на виконання 
зобов’язань щодо 
обтяжливих контрактів 750 - - - - - - -

Інше 760 1 922 17 718 - (14 883) (2 306) - 2 451

Страхові резерви 770 203 339 140 589 - (4 683) (25 277) - 313 968

Резерв сумнівних боргів 775 1 677 7 087 - - - - 8 764

Разом 780 207 485 165 394 - (19 602) (27 583) - 325 694
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

VIII. Запаси

Найменування показника Код 
рядка

Балансова 
вартість на 
кінець року

Переоцінка за рік

Збільшення 
чистої вартості 

реалізації *
Уцінка

1 2 3 4 5

Сировина і матеріали 800 970 - -

Куповані напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 - - -

Паливо 820 2 - -

Тара і тарні матеріали 830 - - -

Будівельні матеріали 840 - - -

Запасні частини 850 - - -

Матеріали сільськогосподарського призначення 860 - - -

Тварини на вирощуванні та відгодівлі 870 - - -

Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 - - -

Незавершене виробництво 890 - - -

Готова продукція 900 - - -

Товари 910 - - -

Разом 920 972 - -

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
відображених за чистою вартістю реалізації (921) -
переданих у переробку  (922) -
оформлених у заставу (923) -
переданих на комісію (924) -

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02 ) (925) -
З рядка 275 графа 4                                    Балансу запаси, призначені для продажу                                  (926) -
* Визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

IX. Дебіторська заборгованість

У т. ч. за строками непогашених

Найменування показника Код 
рядка

Усього на 
кінець року

до 12 місяців від 12 до 18 
місяців

від 18 до 36 
місяців

1 2 3 4 5 6
Дебіторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 940 12 731 12 731 - -

Інша поточна дебіторська заборгованість 950 295 295 - -

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості       (951) - -
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами    (952) - -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей 

Найменування показника Код рядка Сума
1 2 3

Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 -

Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 -
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не 
прийняте (позабалансовий рахунок 072) 980 -

XI. Будівельні контракти

Найменування показника
Код 

рядка Сума
1 2 3

Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 -

Заборгованість на кінець року:

валова замовників 1120 -

валова замовникам 1130 -

З авансів отриманих 1140 -

Сума затриманих коштів на кінець року 1150 -

Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 -
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ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

XIІ. Податок на прибуток

Найменування показника
Код 

рядка Сума
1 2 3

Поточний податок на прибуток 1210 8 979

Відстрочені податкові активи: на початок звітного року 1220 54

На кінець звітного року 1225 17

Відстрочені податкові зобов’язання: на початок звітного року 1230 -

На кінець звітного року 1235

Включено до звіту про фінансові результати – усього 1240 9 016

у тому числі: поточний податок на прибуток 1241 8 979

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 37

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 -

Відображено у складі власного капіталу – усього 1250 -

у тому числі: поточний податок на прибуток 1251 -

зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 -

збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 -

XIІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника
Код 

рядка Сума
1 2 3

Нараховано за звітний рік 1300 1 850

Використано за рік – усього 1310 1 850

у тому числі на: будівництво об’єктів 1311

придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 1 744

З них машин та обладнання 1313 535

придбання (створення) нематеріальних активів 1314 106

погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 -

1316

1317



18

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2008 рік
Форма № 5

(продовження)

XIV. Біологічні активи

Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на 

початок року вибуло за рік
залишок на кінець 

року

Групи біологічних активів
Код 

рядка
первісна 
вартість

накопи-
чена 
амор-

тизація
надійшло за 

рік
первісна 
вартість

накопи-
чена 

амор-
тизація

нараховано 
аморти-

зації за рік

втрати від 
зменшення 
корисності

вигоди від 
віднов-
лення 

корисності
первісна 
вартість

накопи-
чена 
амор-

тизація

залишок 
на 

початок 
року

надійшло 
за рік

зміни 
вартості 

за рік
вибуло 
за рік

залишок 
на кінець 

року

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Довгострокові біологічні активи -
усього
в тому числі: 1410 - - - - - - - - - - - - - - -
робоча худоба 1411 - - - - - - - - - - - - - - -
продуктивна худоба 1412 - - - - - - - - - - - - - - -
багаторічні насадження 1413 - - - - - - - - - - - - - - -

1414 - - - - - - - - - - - - - - -
інші довгострокові біологічні активи 1415 - - - - - - - - - - - - - - -
Поточні біологічні активи - усього
в тому числі: 1420 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -

тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
біологічні активи в стані біологічних 
перетворень (крім тварин на 
вирощуванні та відгодівлі) 1422

-
Х - - Х Х - - - Х - - - - -

1423 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
інші поточні біологічні активи 1424 - Х - - Х Х - - - Х - - - - -
Разом 1430 - - - - - - - - - - - - - - -

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

З рядка 1430 графа 6 і графа 16
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних 
активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) -

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -
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(продовження)
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Результат від 
первісного 
визнання

Фінансовий результат (прибуток +, 
збиток -) від

Найменування показника
Код 

рядка

Вартість 
первісного 
визнання

Витрати, 
пов'язані з 

біологічними 
перетвореннями дохід витрати Уцінка

Виручка 
від 

реалізації
Собівартість 

реалізації реалізації
первісного визнання 

та реалізації

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва -
усього 1500 - - - - - - - - -

у тому числі: - - - - - - - - -
зернові і зернобобові 1510 - - - - - - - - -

з них:
пшениця 1511 - - - - - - - - -

соя 1512 - - - - - - - - -
соняшник 1513 - - - - - - - - -
ріпак 1514 - - - - - - - - -
цукрові буряки (фабричні) 1515 - - - - - - - - -
картопля 1516 - - - - - - - - -
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 - - - - - - - - -
інша продукція рослинництва 1518 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 - - - - - - - - -
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва -
усього

1520 - - - - - - - - -
у тому числі: - - - - - - - - -

приріст живої маси - усього 1530 - - - - - - - - -
з нього:
великої рогатої худоби 1531 - - - - - - - - -

свиней 1532 - - - - - - - - -
молоко 1533 - - - - - - - - -
вовна 1534 - - - - - - - - -
яйця 1535 - - - - - - - - -
інша продукція тваринництва 1536 - - - - - - - - -
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 - - - - - - - - -
продукція рибництва 1538 - - - - - - - - -

1539 - - - - - - - - -
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні 
активи - разом 1540 - - - - - - - - -

Голова Правління _______________________

Головний бухгалтер _______________________
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Облікова політика

Основні принципи облікової політики, застосовані для підготовки даної фінансової звітності, 
наведено нижче.

A. Основа підготовки

Компанія веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність згідно з вимогами 
українського законодавства в українських гривнях, відповідно до Закону України “Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року №996-ХІV з 
подальшими доповненнями та відповідно до Національних положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку в Україні (НП(С)БОУ), приведених у відповідність до Правил 
добровільного страхування життя, зареєстрованих Міністерством фінансів України 20 
листопада 2002 року з подальшими доповненнями, зареєстрованими Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України. Фінансова звітність, що додається, базується 
на даних бухгалтерського обліку, який ведеться згідно з вимогами українського 
законодавства, що вимагає застосування принципу історичної собівартості.

Підготовка фінансової звітності відповідно до НП(С)БОУ вимагає від керівництва припущень 
та розрахунків, що впливають на суми, показані у фінансовій звітності, а також на подання 
умовних активів та зобов’язань станом на дату складання балансу. Фактичні результати 
можуть відрізнятися від розрахункових.

Компанією обрано журнально-ордерну форму ведення бухгалтерського обліку на машинних 
носіях, що опрацьовується комп’ютерною системою 1С “Бухгалтерія” (версія 7.7).

Ця фінансова звітність складена згідно з НП(С)БОУ, які діяли на 31 грудня 2008 року.

B. Подальше безперервне функціонування

Менеджмент підготував фінансову звітність відповідно до принципу подальшого 
безперервного функціонування. В 2008 році Компанія зазнала збитків в розмірі 30 960 тисяч
гривень, і станом на 31 грудня 2008 року накопичений збиток становив 154 493 тисячі
гривень. Менеджмент Компанії переконаний, що застосування принципу подальшого 
безперервного функціонування прийнятне з огляду на наступне:

 Протягом 2008 року Компанія отримала 32 809 тисяч гривень чистого грошового 
потоку від операційної діяльності (2007: 53 356 тисяч гривень чистого грошового 
потоку від операційної діяльності), що дозволяє Компанії забезпечити свої 
короткострокові зобов’язання та продовжувати операційну діяльність;

 Станом на 31 грудня 2008 року поточні активи Компанії значно перевищували поточні 
зобов’язання;

 фактичний запас платоспроможності (нетто-активи) станом на 31 грудня 2008 року 
перевищує нормативний запас платоспроможності, розрахований згідно статті 30 
Закону України “Про страхування“, що відповідає вимогам Закону 
України “Про страхування“.

C. Валюта звітності

Ця фінансова звітність подана в національній валюті України – гривнях.

D. Операції в іноземній валюті

Операції Компанії, здійснені в іноземній валюті, обліковуються за курсом обміну Національного 
банку України (НБУ), чинним на дату здійснення операції. Прибутки та збитки, які виникають 
при розрахунках по таких операціях, а також при перерахунку грошових активів та пасивів, 
деномінованих в іноземних валютах, відображаються у звіті про фінансові результати. Залишки 
по даних рахунках перераховуються за обмінним курсом на кінець року.
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E. Нематеріальні активи

Витрати на придбання нематеріальних активів капіталізуються та амортизуються за лінійним 
методом протягом розрахункового строку служби активів.

Розрахунковий строк служби для програмного забезпечення встановлено 36 місяців.

Після списання нематеріальних активів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами 
накопиченої амортизації, вилучається з облікових записів.

F. Основні засоби

Основними засобами визнаються активи вартістю більше 1 000 гривень. Вони обліковуються 
за вартістю придбання або отримання за вирахуванням накопиченого зносу.

Після списання основних засобів їхня первісна вартість, разом з відповідними сумами 
накопиченого зносу, вилучається з облікових записів.

Вартість реконструкції активу капіталізується, якщо передбачається, що вона подовжить 
строк використання відповідного активу або значно підвищить його спроможність приносити 
доходи. Витрати на технічну експлуатацію, ремонт та незначну модернізацію відносяться на 
рахунок прибутків та збитків у момент понесення відповідних витрат.

Для розрахунку амортизації Компанія використовує прямолінійний метод з використанням 
таких строків корисного використання:  

Групи основних засобів Місяці
Машини та обладнання 60
Транспортні засоби 60
Інші основні засоби 60

Малоцінні необоротні матеріальні активи амортизуються у розмірі 100% в момент введення в 
експлуатацію.

Прибутки та збитки від реалізації основних засобів визначаються виходячи з їх балансової 
вартості та беруться до уваги при визначенні операційного прибутку.

G. Облік оренди

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

За умови дострокового припинення операційної оренди, усі платежі, які належать до виплати 
орендодавцю як штраф, відображаються як витрати періоду, в якому операційну оренду було 
достроково припинено.

H. Товарно-матеріальні запаси 

Запаси відображаються в обліку і звітності за меншою з двох оцінок: первісною вартістю або 
чистою вартістю реалізації. Вартість товарно-матеріальних запасів обліковується за методом 
ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів. Чиста вартість реалізації є 
очікуваною ціною реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням 
очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію. Запаси відображаються у 
звітності за вирахуванням резервів, створених на випадок їх повільного руху, пошкодження 
або морального старіння.
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I. Фінансові Інвестиції

Інвестиції, які керівництво має намір та можливість утримувати до погашення, 
класифікуються як інвестиції, що утримуються до погашення. Керівництво визначає 
відповідну класифікацію інвестицій у момент їх придбання.

Інвестиції, що утримуються до погашення, спочатку визнаються за первісною вартістю (яка 
включає витрати на проведення операції), а надалі відображаються за амортизованою 
вартістю, розрахованою за методом ефективної ставки доходності за вирахуванням резерву 
на знецінення, розрахованого як різниця між балансовою вартістю і поточною вартістю 
очікуваних майбутніх грошових потоків, дисконтованих на основі ефективної процентної 
ставки інструмента на момент його виникнення. 

Інвестиції, що утримуються до погашення, емітовані під процентні ставки, що відрізняються 
від ринкових ставок, переоцінюються за справедливою вартістю в момент їхнього придбання. 
При цьому справедлива вартість складається з майбутніх процентних платежів та погашень 
основної суми боргу, дисконтованих за ринковими процентними ставками, що застосовуються 
до подібних інвестицій. Різниця між справедливою вартістю та номінальною вартістю 
інвестиції на момент її придбання показується у звіті про фінансові результати як дохід від 
активів за ставками, що перевищують ринкові, або як збиток від активів за ставками, які нижчі 
ринкових. Надалі балансова вартість таких інвестицій коригується на амортизацію 
доходів/збитків, що виникають у момент їхнього придбання, і відповідний дохід враховується 
як процентний дохід у звіті про фінансові результати із застосуванням методу ефективної 
ставки доходності. 

Відсотки, зароблені на інвестиціях до погашення, відображаються у звіті про фінансові 
результати у складі інших фінансових доходів. 

J. Поточні фінансові інвестиції

До поточних фінансових інвестицій відносяться депозити в банках, що можуть бути вільно 
реалізовані в будь-який момент на строк, який перевищує 3 місяці від дати розміщення і який 
не перевищує одного року від звітної дати та інші короткострокові фінансові інвестиції

K. Дебіторська заборгованість та резерв сумнівних боргів

Дебіторська заборгованість, що виникла в результаті безпосередньої реалізації послуг 
Компанією своїм покупцям, вважається дебіторською заборгованістю, що не призначена для 
перепродажу, і обліковується за фактичною первісною вартістю за вирахуванням резерву 
сумнівних боргів.

Сума резерву на погашення сумнівної та безнадійної заборгованості визначається 
керівництвом Компанії, виходячи з оцінки ймовірно безнадійної щодо повернення 
заборгованості після проведення аналізу строків виникнення дебіторської заборгованості та 
на основі практики Компанії стосовно списання заборгованості, а також інших факторів, які 
впливають на залишки заборгованості. Згідно з чинним законодавством, строк позовної 
давності для списання безнадійної заборгованості становить 3 роки.

L. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти включають готівкові кошти, кошти на рахунках у банках та 
короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції зі строком розміщення до 3 місяців від дати
розміщення, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються 
незначним ризиком зміни вартості.
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M. Витрати майбутніх періодів

До витрат майбутніх періодів відносяться витрати, що мали місце протягом поточного або 
попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

N. Забезпечення та резерви

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення 
якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та 
його оцінка може бути розрахунково визначена. 

Резерви із страхування життя (математичні резерви) розраховуються відповідно до Правил 
добровільного страхування життя, зареєстрованих Міністерством фінансів України 20 
листопада 2002 року з подальшими доповненнями, зареєстрованими Державною комісією з 
регулювання ринків фінансових послуг України.

Резерви із страхування життя обчислюються актуарно окремо по кожному договору 
страхування життя щомісячно станом на останній день календарного місяця. Облік резервів із 
страхування життя ведеться за наступними групами:

 Endowment (Страхування на випадок смерті або дожиття на строк);
 Waiver (Страхування на випадок непрацездатності);
 AD (Страхування на випадок смерті внаслідок нещасного випадку);
 PI (Особисте страхування від нещасного випадку);
 Bonuses (Резерв бонусів);
 Indexation (Індексація, яка включає частку відповідного інвестиційного доходу, та 

відраховується в математичні резерви).
 Credit Life (Страхування життя позичальника)

Резерв збитків створюється на підставі отриманої інформації про страхові випадки, що сталися 
з застрахованими особами, разом із очікуваною сумою збитків, що розраховується актуарієм, 
виходячи із статистики страхових випадків Компанії.

O. Перестрахування

Компанія здійснює операції з перестрахування у відповідності до Закону України “Про 
страхування”.

P. Зобов’язання 

Зобов’язання відображаються тільки в разі, якщо актив отримано, або коли Компанія укладає 
невідмовну угоду (обтяжливий контракт) придбати актив чи послуги. Зобов’язання первісно 
визнаються та відображаються за фактичною собівартістю. На кожну наступну після визнання
балансову дату, зобов’язання оцінюються за амортизованою собівартістю, крім авансів 
отриманих та зобов’язань по розрахунках з бюджетом, які відображаються за історичною 
собівартістю. Депозити, отримані по невиконаних заявках на страхування, обліковуються як 
поточні зобов’язання. В разі випуску страхового полісу такі зобов’язання визнаються 
доходом.

Q. Зобов’язання за пенсійними та соціальними забезпеченнями

Компанія здійснює на користь своїх співробітників внески до Пенсійного фонду України, 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та 
Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України. Внески Компанії до даних фондів розраховуються від нарахованої 
заробітної плати її працівників та включаються у витрати того періоду, якого вони стосуються.
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R. Податок на прибуток

Згідно із Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств», ставка податку на 
прибуток, що застосовується до премій, отриманих від страхування життя, становить 0%. 
Компанія сплачує податок на прибуток за ставкою 3% (у 2007 році – 3%) від суми премій від 
видів страхування, що не відповідають визначенню терміну "страхування життя" (наприклад,
страхування від нещасного випадку), за вирахуванням сум перестрахування, сплачених 
перестраховикам-резидентам протягом року. 

Прибуток від іншої діяльності (який включає переважно банківські проценти) оподатковується 
за ставкою 25% (у 2007 році – 25%). При визначенні такого прибутку вираховуються витрати, 
що пов'язані з цією діяльністю. Витрати, які враховуються при оподаткуванні, включають 
лише ті видатки, які безпосередньо стосуються діяльності, не пов’язаної зі страхуванням. 
Витрати, понесені безпосередньо у результаті страхової діяльності або у зв’язку зі збитками 
від інвестиційної діяльності чи безнадійної заборгованості, не включаються до складу 
валових витрат.    

Відстрочене податкове зобов’язання визнається у разі наявності тимчасових різниць, що 
підлягають оподаткуванню. Відстрочений податковий актив визнається у разі виникнення 
тимчасових різниць, що підлягають вирахуванню, якщо очікується отримання податкового 
прибутку, з яким пов’язані ці тимчасові різниці та достатнього для їх списання. 

S. Визнання доходів та витрат

Дохід визнається за методом нарахування під час збільшення активу або зменшення 
зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за 
рахунок внесків учасників Компанії), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно 
визначена.

Премії визнаються як доходи, коли настає строк їх отримання відповідно до договорів.

T. Визнання доходів та витрат (продовження)

Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов’язань, 
що призводить до зменшення власного капіталу Компанії (за винятком зменшення капіталу 
внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути 
достовірно оцінені. 

Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для 
отримання якого вони здійснені.

Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у складі 
витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.

Сума відшкодувань та пов‘язаних з ними витрат включається в звіт про фінансові результати, 
коли кошти повинні перераховуватися заявникам.

U. Розрахунок справедливої вартості

При розрахунку справедливої вартості фінансових інструментів Компанія використовує низку 
методів та робить припущення, що базуються на ринкових умовах на кожну дату балансу. 
Для визначення справедливої вартості довгострокових боргових інструментів 
використовуються ринкові котирування для подібних інструментів або дисконтована вартість 
очікуваних грошових потоків. Для всіх інших інструментів використовується дисконтована 
вартість очікуваних грошових потоків.
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U. Розрахунок справедливої вартості (продовження)

Для фінансових активів та зобов’язань строком до одного року вважається, що їх 
справедлива вартість приблизно дорівнює фактичній вартості за вирахуванням коригування 
на кредитний ризик (резерв сумнівних боргів).
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Додаткові примітки до фінансової звітності

Компанія здійснює діяльність в одному географічному та бізнес сегменті, отже, Додаток до 
Приміток до річної фінансової звітності „Інформація за сегментами” (Форма № 6) за 2008 рік не 
готувався. 

1. Довгострокові фінансові інвестиції 

Вид інвестиції 31 грудня
2007 р.

Процентна 
ставка у 

2007 році, %

31 грудня 
2008 р.

Процентна 
ставка у 

2008 році, %

Облігації 106 567 9,5-14,0 98 947 8,0 – 17,7
Депозити 43 400 9,0-16,0 34 500 14,0 – 20,0

Разом 149 967 - 133 447 -

2. Відстрочене оподаткування

Відмінності між правилами оподаткування та НП(С)БОУ призводять до виникнення певних 
тимчасових різниць між фінансовою та податковою базою активів та зобов’язань.  

Відстрочений податок на прибуток розраховується балансовим методом на всі тимчасові 
різниці. 

31 грудня 
2007 р.

Віднесено на 
фінансові 

результати

31 грудня 
2008 р.

Відстрочені податкові активи

Розрахунки з одержаних авансів 54 (37) 17

Відстрочені податкові активи, чисті 54 (37) 17

3. Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги

Станом на 31 грудня 2008 року дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги на 
загальну суму 12 731 тисяча гривень (на 31 грудня 2007 року – 7 037 тисяч гривень) 
складається з сум страхових премій стосовно полісів, що були нараховані у 2008 році, але не 
були одержані станом на дату балансу.

4. Поточні фінансові інвестиції 

Вид інвестиції 31 грудня
2007 р.

Процентна 
ставка у 

2007 році, %

31 грудня 
2008 р.

Процентна 
ставка у 

2008 році, %

Облігації 9 507 7,0-10,0 100 830 11,9 – 12,0
Депозити 80 425 8,5-16,0 110 501 13,0 – 20,0

Разом 89 932 - 211 331 -
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5. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти та їх еквіваленти складаються з грошей в касі, на поточних та інших рахунках у 
“Сітібанк Україна”, “Райффайзен Банк Аваль”, “OTP Банк” та “Унікредит банк”. Проценти по 
поточних рахунках нараховуються за ставкою від 0,5% до 2%.

6. Основні засоби – Форма № 5, рядок 267

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду, не включає в себе вартість 
орендованих приміщень головного офісу Компанії за адресою: вул. Комінтерну, 14, агентств 
Компанії та вартість орендованого житла для працівників Компанії.

7. Статутний капітал

Акціонери 31 грудня 2008 31 грудня 2008 31 грудня 2008

Акції тис. грн. %
American Life Insurance Company 16 467 767 320 164 677 99.999
International Technical and
Advisory Services Limited 82 340 1 0,0005
Borderland Investments Limited 82 340 1 0,0005

Разом 16 467 932 000 164 679 100

Акціонери 31 грудня 2007 31 грудня 2007 31 грудня 2007

Акції тис. грн. %
American Life Insurance Company 15 792 774 070 157 928 99.999
International Technical and
Advisory Services Limited 78 965 0,5 0,0005
Borderland Investments Limited 78 965 0,5 0,0005

Разом 15 792 932 000 157 929 100

Усі прості акції мають номінальну вартість 0,01 гривні, рівні права та один голос при 
голосуванні. Станом на 31 грудня 2008 року зареєстрований статутний капітал був повністю 
оплачений.

Акціонери Компанії 22 вересня 2008 року прийняли рішення про збільшення статутного капіталу 
на 6 750 тисяч гривень. Акціонери викупили акції за ціною вище номіналу. Емісійний дохід в 
сумі 60 750 тисяч гривень відображений в балансі в статті ”Додатковий вкладений капітал”.
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8. Резерви із страхування життя

Резерви із страхування життя Компанії сформовані за такими групами:

Найменування показника 31 грудня 2007 р. 31 грудня 2008 р.

Endowment (Страхування на випадок смерті 
або дожиття на строк) 168 990 251 880
Indexation (Індексація, яка включає частку 
відповідного інвестиційного доходу, та 
відраховується в математичні резерви) 13 078 26 964
Резерв негарантованих бонусів 5 774 11 847
Резерв збитків 2 970 6 346
PI (Особисте страхування від нещасного 
випадку) 3 710 5 399
Страхування життя позичальників 3 110 4 133
AD (Страхування на випадок смерті 
внаслідок нещасного випадку) 3 076 3 748
Waiver (Страхування на випадок 
непрацездатності) 2 254 3 157
Групове страхування 484 842

Разом 203 446 314 316

Частка перестраховиків у резервах 
Резерв збитків (6) (21)
Інші (101) (327)

Разом (107) (348)

9. Кредиторська заборгованість за товари, роботи та послуги

Найменування показника 31 грудня 2007 р. 31 грудня 2008 р.

Комісійні страховим посередникам 10 952 4 953
Нараховані комісійні винагороди 739 769
Орендна плата 64 1
Інше 438 286

Разом 12 193 6 009

10. Аванси одержані

Станом на 31 грудня 2008 року поточні зобов’язання за розрахунками з одержаних авансів у 
сумі 5 398 тисяч гривень (на 31 грудня 2007 року – 16 760 тисяч гривень) являють собою 
депозити по невиконаних заявках на страхування, що обліковуються як поточні зобов’язання до 
моменту випуску страхового полісу. В разі випуску страхового полісу таке зобов’язання 
визнається як премії отримані.
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11. Доход від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Найменування показника 2008 рік 2007 рік

Індивідуальне страхування
Страхові платежі – Endowment 188 062 139 639
Страхові платежі – ADI 26 561 17 686
Страхові платежі – Indexation 17 636 9 463
Страхові платежі – Waiver 7 876 5 712

Страхування життя позичальників 11 629 14 221

Групове страхування 1 468 570

Разом 253 232 187 291

12. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2008 рік 2007 рік

Витрати на оплату праці 4 800 3 472
Страхові відшкодування 4 492 3 288
Витрати на оренду 2 118 105
Поліси та друкарські послуги 948 456
Послуги медичних центрів 537 450
Інше 993 159

Разом 13 888 7 930

13. Адміністративні витрати

Найменування показника 2008 рік 2007 рік

Оплата праці адміністративного персоналу 7 203 4 541
Витрати на оренду 2 921 7 334
Інші податки та соціальні платежі 1 407 1 106
Інші витрати, пов’язані з утриманням 
персоналу

1 397 1 277

Витрати на відрядження 1 125 1 032
Витрати на консультаційні та аудиторські 
послуги

1 039 998

Амортизація 989 1 896
Витрати на утримання та ремонт приміщень 397 455
Витрати на послуги зв’язку 318 484
Матеріальні витрати 281 424
Банківські послуги 269 410
Членські внески 35 55
Інше 1 964 3 061

Разом 19 345 23 073
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14. Витрати на збут 

Найменування показника 2008 рік 2007 рік

Комісійні страховим посередникам 83 145 67 381
Бонуси страховим посередникам 30 681 19 192
Оплата праці персоналу зі збуту 12 533 8 324
Витрати на оренду 6 884 265
Друкарські послуги 3 814 1 794
Рекламні послуги 2 916 1 315
Конференції страхових посередників 2 234 979
Витрати агенцій 2 026 1 846
Підвищення кваліфікації 1 159 2 194
Винагорода страховим посередникам 755 1 256
Інше 8 538 4 404

Разом 154 685 108 950

15. Оподаткування

Найменування показника 2008 рік 2007 рік

Поточний податок 8 979 5 015
Відстрочений податок 37 (26)

9 016 4 989

Податок на прибуток Компанії, розрахований відповідно до податкового законодавства 
України, відрізняється від теоретичної суми, розрахованої шляхом перемноження збитку до 
оподаткування, відображеного у даній фінансовій звітності, на відповідну  ставку 
оподаткування. Звірку між очікуваними та фактичними податковими витратами подано 
нижче:

Найменування показника 2008 рік 2007 рік

Збиток до оподаткування (21 944) (24 224)
Ставка податку на прибуток 3% 3%
Очікуваний податковий кредит (658) (727)

Податковий ефект доходів, що не оподатковуються (6 822) (4 873)
Доход, що визнається лише для цілей 
оподаткування 2 031 931
Податковий ефект витрат, що не підлягають 
вирахуванню при визначенні бази оподаткування 9 438 6 997
Податковий ефект доходів, які оподатковуються за 
ставкою, іншою ніж 3% 5 027 2 661

9 016 4 989
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16. Умовні зобов’язання

Податкове законодавство. З переходом України до ринкової економіки розвивається й 
податкове  законодавство. Було запроваджено багато нових законодавчих актів стосовно 
оподаткування та валютних операцій, тлумачення яких є прерогативою місцевих податкових 
інспекцій, Національного банку України та Міністерства фінансів. Нерідко трапляються випадки 
непослідовності думок щодо них місцевих, обласних та національних податкових адміністрацій, 
а також Національного банку України та Міністерства фінансів. На думку керівництва Компанії, 
всі належні податки за поточний рік були сплачені. У випадках, коли існувала непевність, 
Компанія здійснювала нарахування податкових зобов’язань виходячи з розрахунків, виконаних 
її керівництвом.

На думку Компанії, станом на 31 грудня 2008 року не існує жодних суттєвих проблем стосовно 
розвитку фінансового та законодавчого середовища України, включаючи поточні, невирішені та 
майбутні претензії і вимоги державних органів, які б зумовили необхідність внесення змін в 
баланс Компанії для того, щоб інформація, яка міститься в ньому, була достовірною.

Економічна ситуація в Україні. В Україні спостерігаються деякі явища, характерні для 
ринкової економіки, що зароджується. Ці ознаки включають, крім іншого, валюту, що не є вільно 
конвертованою за межами України, обмеження та контроль у валютній сфері, а також відносно 
високий рівень інфляції. Попри значні темпи економічного зростання, що спостерігалося 
протягом останніх років, фінансова ситуація на ринку України суттєво погіршилася у 2008 році, 
особливо у четвертому кварталі.

Основні негативні наслідки впливу існуючих ринкових умов на економіку України полягають у 
зменшенні притоку капіталу та скороченні попиту на продукцію українського експорту. З 
вересня 2008 року спостерігається зростання волатильності валютних ринків і суттєва 
девальвація гривні по відношенню до основних іноземних валют. Встановлений Національним 
банком України (НБУ) офіційний курс долара США зріс з 4,8613 гривні станом на 1 жовтня 2008 
року до 7,70 гривні станом на 31 грудня 2008 року. Крім того, у жовтні 2008 року міжнародні 
рейтингові агенції понизили рейтинги країни.
Податкове, валютне та митне законодавство в Україні дозволяє різні тлумачення та часто 
змінюється. До труднощів, які відчувають підприємства, що працюють в Україні, додаються 
потреба в подальшому розвитку законодавства з питань боротьби з відмиванням грошей, 
отриманих злочинних шляхом, банкрутства, типових процедур реєстрації та використання 
застави, а також інші недоліки законодавчого та фіскального характеру. Подальший 
економічний розвиток України значною мірою залежить від ефективності економічних, 
фінансових та монетарних заходів, яких вживає уряд, а також від змін у податковій, юридичній, 
регулятивній та політичній сферах. 

Поточна глобальна криза ліквідності, яка розпочалася у середині 2007 року, призвела, крім 
іншого, до скорочення обсягів фінансування на ринках капіталу, суттєвого падіння, а іноді 
відсутності ліквідності та різкого зростання волатильності українського і міжнародних фондових 
ринків. Крім того, нестабільна ситуація на світових фінансових ринках спричинила 
неплатоспроможність і банкрутство банків і вжиття термінових заходів, спрямованих на 
виведення цих банків з кризової ситуації, у Сполучених Штатах Америки, Західній Європі, 
Україні та інших країнах. Клієнти Компанії також можуть зазнати впливу падіння ліквідності, що, 
в свою чергу, може вплинути на їхню спроможність повернути всі суми дебіторської 
заборгованості. Погіршення умов, в яких працюють клієнти Компанії, може також вплинути на 
прогнози грошових потоків та на оцінку керівництвом знецінення фінансових та нефінансових 
активів.

Керівництво не може передбачити, який вплив на майбутній фінансовий стан Компанії можуть 
мати подальше можливе погіршення ситуації з ліквідністю на фінансових ринках та зростання 
волатильності валютних ринків і ринків цінних паперів. Керівництво впевнене, що у ситуації, що 
склалася, воно вживає усіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та росту 
Компанії.
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17. Операції з пов’язаними сторонами

Для складання цієї фінансової звітності сторони вважаються пов'язаними, якщо одна з них має 
можливість контролювати іншу або може мати суттєвий вплив при прийнятті фінансових та 
управлінських рішень, як зазначено в НП(С)БОУ 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних 
сторін”. Під час розгляду кожного випадку відносин, що можуть бути відносинами між 
пов’язаними сторонами, увага приділяється суті цих відносин, а не лише їх юридичній формі.

У ході звичайної діяльності проводяться операції зі страхування та перестрахування з 
компаніями, що входять до складу “Амерікен Інтернешнл Груп”. Дані операції проводяться на 
комерційних умовах.

Нижче наводяться залишки на кінець року та доходи і витрати, а також інші операції з 
пов'язаними сторонами, проведені протягом року:

31 грудня 2007 р. 31 грудня 2008 р.

Активи 
включено до рядка 200 у балансі
Дебіторська заборгованість з розрахунків із 
перестраховиками по страховому відшкодуванню 170 47

Пасиви 
включено до рядка 416 у балансі
Частка перестраховиків у страхових резервах (107) (348)
включено до рядка 600  у балансі
Заборгованість з розрахунків із перестраховиками 
по вихідному перестрахуванню 1 013 1 271
Заборгованість з розрахунків з перестраховиками 
по частці перестраховиків у резервах 70 140

2007 рік 2008 рік

Доходи
включено до рядка 060 у звіті про фінансові 
результати
Комісія від перестраховиків по вихідному 
перестрахуванню 26 283
Частка перестраховиків в страховому 
відшкодуванні 199 104

Витрати 
включено до рядка 030 у звіті про фінансові 
результати
Премії перестраховикам по вихідному 
перестрахуванню (745) (1 498)
включено до рядка 070 у звіті про фінансові 
результати
Витрати на обслуговування програмного 
забезпечення (23) (23)

Винагорода управлінського персоналу за 2008 рік, яка включена в рядок 070 “Адміністративні 
витрати” Звіту про фінансові результати, складає 3 787 тисяч гривень (у 2007 році –
2 402 тисячі гривень).
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18. Фінансові інструменти

Фінансові інструменти станом на 31 грудня 2008 розподіляються по валютам майбутніх 
надходжень та оплат таким чином:

Гривні Долари США Разом

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 12 731 - 12 731
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 11 698 - 11 698
Дебіторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 47 - 47
Інша поточна дебіторська заборгованість 295 - 295
Фінансові інвестиції 344 778 - 344 778
Грошові кошти та їх еквіваленти 19 224 527 19 751

Фінансові активи 388 773 527 389 300

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 6 009 - 6 009
Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків 1 411 - 1 411

Фінансові зобов'язання 7 420 - 7 420

Фінансові інструменти станом на 31 грудня 2007 розподіляються по валютам майбутніх 
надходжень та оплат таким чином:

Гривні Долари США Разом

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 7 037 - 7 037
Дебіторська заборгованість за розрахунками з 
нарахованих доходів 10 413 - 10 413
Дебіторська заборгованість із внутрішніх 
розрахунків 170 - 170
Інша поточна дебіторська заборгованість 169 - 169
Фінансові інвестиції 239 899 - 239 899
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 275 1 822 8 097

Фінансові активи 263 963 1,822 265 785

Кредиторська заборгованість за товари, 
роботи, послуги 12 193 237 12 430
Поточні зобов’язання із внутрішніх розрахунків 1 082 - 1 082

Фінансові зобов'язання 13 275 237 13 512

Максимальна сума кредитного ризику на звітну дату являє собою балансову вартість 
фінансових активів зазначених вище.

Справедлива вартість фінансових активів і зобов’язань станом на 31 грудня 2008 року і на 
31 грудня 2007 року приблизно дорівнювала їхній балансовій вартості станом на ці дати, окрім 
фінансових інвестицій станом на 31 грудня 2008 року з балансовою вартістю 344 788 тис. грн., 
справедлива вартість яких дорівнювала 335 708 тис. грн. (31 грудня 2007: справедлива вартість 
фінансових інвестицій приблизно дорівнювала їхній балансовій вартості).
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19. Події після дати балансу

У зв’язку з підготовкою річного звіту за 2008 фінансовий рік за Формою 10-K керівництво 
материнської компанії Компанії, яка здійснює фактичний контроль, American International Group,
Inc. (AIG), проаналізувало спроможність AIG продовжувати свою діяльність як безперервно 
діюче підприємство. Враховуючи зобов’язання Уряду США з надання постійної підтримки, 
досягнуті принципові домовленості та інші заплановані угоди і операції з Федеральним 
резервним банком Нью-Йорка та Казначейським департаментом США, керівництво AIG планує 
стабілізувати діяльність AIG та продати її непрофільні активи. Врахувавши у цих планах існуючі 
ризики та фактори невизначеності, керівництво AIG переконане, що ліквідність групи досягне 
такого рівня, який буде достатнім для фінансування та функціонування бізнесу AIG, група 
реалізує свій план з продажу активів і буде в змозі виконувати свої зобов’язання протягом 
принаймні наступних дванадцяти місяців. Проте не можна виключати можливості, що фактичні 
результати одного або декількох планів керівництва AIG суттєво відрізнятимуться від 
запланованих результатів і що окремі судження та оцінки потенційного впливу ризиків і 
факторів невизначеності, здійснені керівництвом AIG, виявляться значною мірою неточними. 
Якщо станеться так, що один або декілька реальних результатів відрізнятимуться від 
запланованих, AIG може потребувати додаткової підтримки з боку Уряду США для виконання 
своїх зобов’язань при настанні їх строку.


