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ТЕКСТ ЛЕКЦІЇ
8.1. Грошовий потік як сукупність розподілених у часі надходжень
і виплат. Класифікація грошових потоків страхових організацій за
видами діяльності. Види грошових потоків: вхідний, внутрішній і
вихідний. Фактори, що зумовлюють особливості грошових потоків у
страхових організаціях
Існує три найбільш важливих фінансових показники діяльності
підприємства: виручка від реалізації; прибуток; потік грошових коштів.
Сукупність цих трьох показників і тенденцій їх зміни характеризує
ефективність роботи підприємства і його головні проблеми. Основні
відмінності цих понять. Виручка – звітний дохід від реалізації товарів, робіт,
послуг за певний період, який враховує як грошові так і не грошові форми
доходу. Прибуток – різниця між звітними доходами від реалізації товарів,
робіт, послуг і нарахованими витратами на реалізовану продукцію. Рух
грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів в процесі
здійснення господарської діяльності підприємства. Різниця між сумою
отриманого прибутку і величиною грошових коштів: прибуток відображає а
потік враховує рух грошових коштів, які не враховуються при розрахунку
прибутку: амортизацію, капітальні витрати, податки, штрафи, боргові
виплати і чисту суму боргу, позикові і авансовані кошти. В умовах інфляції і
неплатежів управління грошовими потоками є однією з найбільш важливих
задач підприємства. Слід чітко розуміти, що прибуток за звітний період і
грошові кошти, отримані підприємством протягом періоду не одне і те ж.
Наявність прибутку не завжди означає наявність у підприємства вільних
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грошових коштів, доступних для використання. Управління грошовими
потоками включає:
- облік руху грошових коштів;
- аналіз потоків грошових коштів;
- складання бюджету грошових коштів.
Управління грошовими потоками важливо для підприємства з точки
зору необхідності:
- управління оборотним капіталом (оцінки короткострокової потреби в
готівкових коштах і управлінні запасами);
- планування часових параметрів капітальних витрат;
- управління капітальними потребами (фінансування їх за рахунок
власних коштів або кредитів банків);
- управління затратами і їх оптимізація з точки зору більш
раціонального розподілу ресурсів підприємства в процесі виробництва;
- управління економічним ростом.
Основне завдання аналізу грошових потоків полягає в з’ясуванні
причин нестачі(надлишку) грошових коштів, визначенні джерел їх
надходжень і напрямків використання.
Для визначення грошових потоків використовують прямий і непрямий
методи.
Основним документом для аналізу грошових потоків є Звіт про рух
грошових коштів (ф.3).
Значення ефективного управління грошовими потоками підприємства
визначається наступним:
- грошові потоки обслуговують здійснення господарської діяльності
підприємства у всіх її аспектах;
- ефективне управління грошовими потоками забезпечує фінансову
рівновагу підприємства в процесі його стратегічного розвитку;
- раціональне формування грошових потоків сприяє підвищенню
ритмічності здійснення операційного процесу управління;
- ефективне управління грошовими потоками дозволяє скоротити
потреби підприємства в позиковому капіталі;
- управління грошовими потоками є важливим фінансовим важелем
забезпечення прискорення обороту капіталу підприємства;
- ефективне управління грошовими потоками забезпечує зниження
ризику неплатоспроможності підприємства;
- активні форми управління грошовими потоками дозволяють
підприємству отримувати додатковий прибуток, який генерується
безпосередньо його грошовими активами.
З метою ефективного управління грошові потоки підприємства слід
класифікувати за такими ознаками:
1. За масштабами обслуговування:
- грошові потоки в підприємстві в цілому;

6

- грошові потоки в структурних підрозділах;
- грошові потоки за окремими господарськими операціями;
- видами продукції.
2. За видами господарської діяльності:
- грошові потоки з операційної;
- грошові потоки фінансової;
- грошові потоки інвестиційної діяльності.
3. За напрямком руху грошових коштів:
- вхідний грошовий потік - сукупність надходжень грошових коштів на
підприємство;
- вихідний грошовий потік - сукупність усіх видатків підприємства.
Як вхідні, так і вихідні грошові потоки тісно взаємопов’язані, оскільки
недостатність обсягів у часі одного грошового потоку зумовлює скорочення
обсягів іншого грошового потоку.
4. За методом визначення обсягу:
- валовий грошовий потік - сукупність усіх надходжень та видатків
підприємства;
- чистий грошовий потік - може розглядатися як показник наявних
внутрішніх фінансових джерел, а отже, відображати спроможність
підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів здійснювати
інвестиційну діяльність, виконувати боргові зобов’язання та виплачувати
дивіденди. У цьому випадку чистий грошовий потік визначається як сума
чистого прибутку підприємства й амортизаційних відрахувань. У широкому
розумінні чистий грошовий потік є основним показником звіту про рух
грошових коштів, що характеризує зміну їх залишку внаслідок здійснення
господарських операцій за всіма видами діяльності підприємства. Тобто в
цьому випадку чистий грошовий потік - це різниця між надходженнями і
виплатами коштів за певний період часу.
5. За рівнем достатності обсягу грошового потоку:
- надлишковий грошовий потік - надходження грошових коштів значно
перевищує реальну потребу підприємства;
- дефіцитний грошовий потік - надходження грошових коштів значно
нижче від реальних потреб підприємства.
6. За методами оцінки в часі:
- поточний грошовий потік;
- майбутній (очікуваний) грошовий потік.
7. За ознакою безперервності формування в певному періоді:
- регулярний грошовий потік, що здійснюється за окремими операціями
протягом певного періоду постійно з певним інтервалом. За стабільністю
часових інтервалів формування грошові потоки поділяють на регулярний
грошовий потік із рівномірними часовими інтервалами в межах певного
періоду - ануїтетний грошовий потік та регулярний грошовий потік із
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нерівномірними часовими інтервалами в межах певного періоду, наприклад,
лізингові платежі, які сплачуються нерівномірно за погодженням сторін;
- дискретний грошовий потік - надходження та видатки грошових коштів,
що пов’язані зі здійсненням одиничних господарських операцій
підприємства; як приклад може бути придбання цілісного майнового
комплексу, отримання безповоротної грошової допомоги, продаж частини
майна підприємства та ін.
8. За рівнем значущості для забезпечення стабільності фінансовогосподарської діяльності підприємства
в
короткостроковому та
довгостроковому періодах:
- пріоритетні грошові потоки - формуються за операціями, які
забезпечують створення більшої частини вартості або прибутку підприємства
і мають, відповідно, регулярний характер: надходження виручки від
реалізації; оплата рахунків постачальників; сплата податків та інших
обов’язкових платежів; виплата заробітної плати тощо;
- другорядні грошові потоки;
- обслуговуючі грошові потоки - формуються за господарськими
операціями, які хоча безпосередньо і не створюють вартості підприємства,
однак є необхідними для забезпечення нормального режиму його
функціонування, пов’язані, наприклад, з організацією відносин із
комерційним банком, зі страховою компанією.
Основна увага фінансового менеджера має бути зосереджена на
грошових потоках підприємства, що належать до пріоритетних.
Грошовий обіг страховика містить два таких самостійних грошових
потоки: • оборот коштів, що забезпечує страховий захист; • оборот коштів,
пов’язаний з організацією страхової справи.
При цьому перший грошовий потік проходить два етапи:
- на першому етапі формуються і розподіляються страхові фонди;
- на другому етапі частина коштів із створених страхових фондів
інвестується для одержання прибутку.
Найважливішою особливістю першого потоку є ризиковий,
ймовірнісний характер руху грошей у ньому, оскільки в основі формування
страхового фонду є ймовірність завдання шкоди, що обчислюється на основі
статистичних даних і теорії ймовірності. А в основі витрат цього фондaу є
фактична сумарна шкода, випадково заподіяна страхувальникам на заданому
інтервалі часу, величина якої може випадково відхилятися від величини
можливої сумарної шкоди, незалежно від змісту всіх укладених з цим
страхувальником договорів страхування.
Можливість розбіжності обсягу сформованого страхового фонду і
потреб у виплаті страхових відшкодувань породжує цілу низку специфічних
особливостей в організації фінансової діяльності страховика.
Страхові фонди страховика формуються шляхом акумуляції страхових
премій, які він отримав, із їхнім наступним перерозподілом, що здійснюється
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на підставі структури відповідних тарифів, обсягу страхових сум, змісту
страхових зобов’язань і вимог чинного законодавства.
Виконуючи власні страхові зобов’язання, страховик витрачає отримані
премії, тобто розподіляє їх за різними цільовими напрямками, що закладені у
структурі базової страхової премії. На етапі розподілу коштів розбіжність
розрахункового (очікуваного) збитку з фактичним можлива як у часі, так і в
просторі.
Внаслідок принципу замкненості розкладки можливих збитків між
усіма страхувальниками з’являється можливість допомагати тим
страхувальникам, яким завдано збитки, за рахунок інших страхувальників,
тобто колективно розкладати збитки, завдані окремим страхувальникам, між
всіма страхувальниками шляхом створення і цільового використання
спільного страхового фонду. Головна особливість діяльності страховика, яка
полягає в тому, що він спочатку акумулює кошти (створює страховий фонд),
і лише згодом зазнає витрат у вигляді страхових виплат, обумовила
специфіку його доходів. Страховик може отримувати наступні види доходів:
- доходи від страхової діяльності;
- інші доходи, в тому числі доходи від інвестиційної діяльності.
8.2 Поняття та склад технічних резервів. Резерв незароблених
премій. Резерви збитків. Резерв коливань збитковості. Резерв катастроф.
Оцінювання частки перестраховика у технічних резервах.
Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від
видів страхування (перестрахування).
Страхові резерви поділяються на технічні резерви і резерви із
страхування життя (математичні резерви).
Технічні резерви - це показник, який виражає грошову оцінку
обов'язків страховика за страховими зобов'язаннями, і одночасно - сума
коштів, що є гарантією виконання зобов'язань перед страхувальниками з
огляду на наявні у портфелі страховика договори страхування.
Технічні резерви дають змогу страховику бачити загальний обсяг
відповідальності за діючими договорами їх страхування. Обсяг технічних
резервів має бути достатній для покриття відшкодування всіх збитків за
діючими договорами страхування, навіть у випадках припинення
надходження премій договорами.
Страховики зобов'язані формувати і вести облік таких технічних
резервів за видами страхування (крім страхування життя):
незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум
надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що
відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;
збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та
страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не
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прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи
страхового відшкодування.
Призначення кожного виду технічних резервів різне. Спільним є те, що
протягом певного часу в період дії договору страхування вони являють
собою кошти страхувальників, а не страховиків, і призначені для виплати
страхових відшкодувань за договорами страхування, які не минули на звітну
дату.
Резерв незароблених премій та порядок його формування.
Резерви премій являють собою резерв незароблених премій;
додатковий резерв ризиків, що не минули.
Резерв незароблених премій складається з частини страхових премій,
які надійшли за договорами страхування, що укладені у звітному періоді, але
стосується терміну дії договору страхування, що припадає на наступний
звітний період.
Отже, резерв незароблених премій за своїм змістом є не резервом, а
статтею розмежування обліку отриманих страхових премій між суміжними
звітними періодами. Це обумовлено тим, що страхові премії, як правило,
сплачуються наперед - авансом за весь термін дії договору страхування, який
не завжди збігається зі звітним періодом.
Резерв незаробленої премії - це страховий резерв, призначений для
виплат страхового відшкодування в майбутньому. Отже, він являє собою
витрати майбутніх періодів.
Для визначення справжнього розміру резерву незаробленої премії
існують різні методи. При виборі тієї чи іншої методики розрахунку резерву
незаробленої премії необхідно враховувати такі чинники: вид страхування,
термін дії договору страхування, рівень збалансованості страхового
портфеля, рівномірність розподілу ризику. Береться до уваги також
періодичність сплати премій за укладеними договорами страхування.
У практиці страхування зарубіжні компанії використовують кілька
методів визначення розміру частини страхової премії, яка не є заробленою, резерву незаробленої премії:- метод 1/365 - "pro rata temporis";метод 1/4; 1/8;
1/12; 1/24 - "паушальні" методи;метод 40 %; 36 %.
Види резерву збитків та порядок їх формування.
Страхові резерви утворюються страховиками з метою забезпечення
майбутніх виплат страхових сум і страхового відшкодування залежно від
видів страхування (перестрахування).
Резерв збитків формується, щоб забезпечити суми виплат за
страховими випадками, які можуть настати до закінчення фінансового року.
Практично страховик здійснює виплати за збитками не відразу, а після
закінчення деякого часу. Визначення резерву збитків має низку етапів:
1) настання страхового випадку (страхувальник ще не подав заяву про
настання страхового випадку, і розмір збитку невідомий);
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2) заяву страхувальником подано, страховик фіксує можливий збиток в
обсязі страхової суми за певним договором страхування, але точний розмір
збитку ще невідомий;
3) страховик визначає фактичну суму заявленого збитку;
4) проводяться розрахунки страховика зі страхувальником за
заявленими і розрахованими збитками.
Тому резерв збитків поділяється на:
• резерв заявлених, але неурегульованих збитків;
• резерв збитків, що відбулися, але не заявлені.
Резерв заявлених, але неурегульованих збитків (РЗНЗ) створюється
страховиком, щоб забезпечити виконання зобов’язань, включаючи витрати з
врегулювання збитків за договорами страхування, що не виконані або
виконані не повністю на звітну дату. Причому ці страхові зобов’язання
виникли у зв’язку зі страховими випадками, що сталися у звітному або у
періодах, що передували йому, і про факт настання яких у встановленому
порядку вже було раніше заявлено страховику.
Величина розміру РЗНЗ визначається за кожною заявленою, але
неурегульованою претензією (якщо збиток заявлений, але його розмір поки
не визначений, то для розрахунку використовується максимально можлива
величина збитку, але не більше страхової суми), як сума таких складових:
• відрахувань на можливі невизначені збитки в обсязі 5% від сум
надходжень страхових премій;
• заявлених, але неурегульованих збитків (відомих страховику збитків,
за якими страховик не розрахував потрібну виплату);
• урегульованих (заявлених страхувальником і зареєстрованих
страховиком, що склав за ними страхові акти з вказівкою їхнього обсягу), але
ще не сплачених страховиком збитків.
Розмір РЗНЗ відповідає сумі заявлених збитків за звітний період, що
збільшена на суму неурегульованих збитків за періоди, що передують
звітному, і зменшена на вже сплачені протягом звітного періоду збитки плюс
витрати на врегулювання збитків.
Резерв збитків, які відбулися, але незаявлені (РВНЗ) формується в
зв’язку з страховими випадками, що сталися, про факт настання яких
страховику не було заявлено у встановленому порядку на звітну дату, і тому
страхові зобов’язання страховик змушений виконувати у наступному
звітному періоді. На практиці величина РВНЗ обчислюється у розмірі не
більш 10% від суми страхових премій, що надійшли в звітному періоді, якщо
звітним періодом вважається рік.
Резерв коливань збитковості та порядок його формування.
Резерв коливань збитковості розрахований на забезпечення
страховиками компенсації перевищення своїх витрат у випадках, коли
фактична збитковість страхової суми за видом страхування на звітний період
перевищує очікуваний рівень збитковості узятий за основу при розрахунку
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тарифної ставки. Визначення резерву збитку можна поділити на кілька
етапів. Перший етап - настання страхового випадку: страховик не отримав
повідомлення про його настання і розмір збитку не визначений. На другому
етапі - страховик на підставі заяви страхувальника про випадок, який настав,
у журналі реєстрації збитків фіксує страхову суму за даним договором
страхування. Наступний етап - визначення фактичної суми збитку. І останній
етап - розрахунок зі страхувальником за збитками, що заявлені.
Резерв катастроф та порядок його створення.
Резерв катастроф створюється з метою гарантії страхових виплат у
разі настання природних катастроф або значних техногенних аварій, у
результаті яких одночасно буде завдано збитків багатьом страховим
об’єктам, що призведе до необхідності здійснювати виплати відшкодування в
сумах, що перевищують середні розміри збитків. Відрахування до резерву
катастроф мають надходити протягом тривалого періоду.
Резерв
катастроф
формується
з
урахуванням
можливості
великомасштабних аварій, від яких одночасно постраждає багато страхових
об'єктів, і виявиться брак страхових резервів, сформованих з огляду на
рівномірне настання випадків. Резерв катастроф особливо необхідний при
страхуванні ризиків стихійних лих, а також при формуванні страхового
портфеля на території підвищеної небезпеки.
Страхові резерви створюються підприємствами, які відповідно до
законодавства є страховиками і у встановленому порядку формують страхові
резерви.
Рахунок №49 «Страхові резерви» використовується підприємствами,
які є страховиками до Закону України «Про страхування» і які у
встановленому порядку формують Страхові резерви.
Рахунок №49 «Страхові резерви» призначено для узагальнення
інформації про рух коштів Страхових резервів і має такі субрахунки:
№ 491 «Технічні резерви»;
№ 492 «Резерви із страхування життя»;
№ 493 «Частка перестраховиків у технічних резервах»;
№ 494 «Частка перестраховиків у резервах із страхування життя»;
№ 495 «Результат зміни технічних резервів»;
№ 496 «Результат зміни резервів із страхування життя»;
№ 497 «Результат зміни резервів незароблених премій»;
№ 498 «Результат зміни резервів збитків».
На
субрахунку
№491 «Технічні
резерви», №493 «Частка
перестраховиків у технічних резервах», №495 «Результат зміни технічних
резервів» узагальнюється інформація про стан і рух коштів резервів
незароблених премій та інших технічних резервів.
На субрахунку №492 «Резерви із страхування життя», №494 «Частка
перестраховиків у резервах із страхування життя», №496 «Результат зміни
резервів із страхування життя» узагальнюється інформація про стан і рух
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коштів резервів довгострокових зобов'язань (математичних резервів) і
резервів належних виплат страхових сум.
Аналітичний облік Страхових резервів здійснюється за їх видами.
Сума Страхових резервів, що обчислена на звітну дату,
відображається за кредитом субрахунків обліку Страхових резервів і за
дебетом субрахунків обліку результатів змін цих Страхових резервів.
Сума Страхових резервів на минулу звітну дату відображається за
дебетом субрахунків обліку Страхових резервів у кореспонденції з
відповідними субрахунками обліку результатів змін Страхових резервів.
Сума часток перестраховиків у Страхових резервах, яка обчислена на
звітну дату, відображається за дебетом субрахунків обліку часток
перестраховиків у Страхових резервах і за кредитом субрахунків обліку
результатів змін цих Страхових резервів.
Сума часток перестраховиків у Страхових резервах на минулу звітну
дату відображається за кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків
у Страхових резервах у кореспонденції з відповідними субрахунками обліку
результатів змін цих Страхових резервів.
Кредитове сальдо субрахунків обліку результатів змін Страхових
резервів щомісяця списується (з дебета цих субрахунків) у порядку їх
закриття в кореспонденції з кредитом субрахунка №719 «Інші доходи від
операційної діяльності» або, якщо дебетове сальдо обліку результатів змін
Страхових резервів, то в кореспонденції з дебетом субрахунка №949 «Інші
витрати операційної діяльності», за винятком результату зміни резервів
незароблених премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку
закриття на субрахунок №703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».
8.3 Надходження від страхової діяльності: страхові платежі,
комісійна винагорода за передачу ризиків у перестрахування, частки
страхових виплат і відшкодувань від перестраховиків, повернені суми з
резервів збитків та централізованих страхових резервних фондів.
Порядок визначення заробленої страхової премії.
Розглядаючи доходи страховика, слід з’ясувати їх склад та джерела.
Доходи страховика формуються від основної (страхової) діяльності, від
інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів та інших операцій.
Доходи страховика складаються з доходів від страхової діяльності, від
інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів, від інших операцій.
До доходів від страхової діяльності відносять страхові премії за
договорами страхування та перестрахування, комісійні винагороди за
перестрахування, частки від страхових сум та страхових відшкодувань,
сплачені перестраховиками, повернуті суми з централізованих страхових
резервних фондів, повернуті суми технічних резервів, інших, ніж резерв
незароблених премій.
Страхові премії (платежі) є первинним доходом страховика та основою
подальшого обороту коштів, джерелом фінансування інвестиційної
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діяльності. При цьому доходом є зароблені страхові платежі, які
визначаються за такою формулою:
ЗСП = СНСП зв. п. + СНЗСП поч.. зв. п. – СНЗСП к. зв. п.,
де ЗСП – зароблені страхові премії;
СНСП зв. п. – сума надходжень страхових платежів за звітний період;
СНЗСП поч.. зв. п – сума незароблених страхових платежів на початок
звітного періоду;
СНЗСП к. зв. п - сума незароблених страхових платежів на кінець звітного
періоду.
До суми надходжень страхових платежів не включаються частки
страхових платежів, які сплачено перестраховиками у звітному періоді за
договорами перестрахування.
До доходів від інвестування відносять відсотки, сплачені страховиками
за довгострокове кредитування житлового будівництва, доходи від участі у
прибутку пере страховиків, відсотки на суму залишку коштів на рахунках,
відсотки за облігаціями, дивіденди за акціями, відсотки від розміщення
коштів на депозитних вкладах у банку.
Інші доходи – це доходи від врегулювання безнадійної заборгованості,
від здавання майна в оренду, курсові різниці, від індексації та передачі
(продажу) основних засобів і нематеріальних активів, від надання
консультаційних послуг, штрафи, пені та інші доходи.
Страхові премії мають бути сплачені раніше, ніж здебільшого виникає
зобов’язання страховика зробити страхову виплату. Таким чином, страхова
компанія має можливість розпоряджатися всім обсягом отриманих премій,
використовуючи ці кошти для поточного інвестування й одержання
інвестиційного доходу. Проте при визначені прибутку від страхової
діяльності не вся сума отриманих страхових премій може розглядатися як
дохід страховика. Таким може вважатися лише зароблена премія. Отриману
від страхувальника на початку дії договору страхову премію не можна
відразу вважати доходом страховика. Ця премія перетворюється на дохід
поступово, пропорційно до терміну на протязі якого фактично уже діє
договір страхування. Сума заробленої страхової премії включається до
розрахунку прибутку, решта (незароблена премія) – зараховується до резерву
незаробленої страхової премії. Метод обчислення незаробленої премії
регулюється Законом України «Про страхування».
Щоб зрозуміти суть методики допускають, що всі договори
страхування укладені страховиком у січні строком на рік. Оскільки рік
складається з чотирьох кварталів, то природно, що в кінці першого кварталу
заробленою буде 1/4 частина отриманої на початку року страхової премії, а
3/4 будуть ще незаробленими; у кінці півріччя заробленою буде вже 1/2
страхової премії і стільки ж — незаробленою; у кінці дев’яти місяців, коли з
початку року мине вже три квартали, у кожному з яких зароблялося по 1/4
частині сплаченої страхової премії, заробленою стане 3/4 загального обсягу
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премії, і тільки 1/4 залишиться поки що незаробленою; вона перетвориться на
зароблену по закінченні останнього, четвертого, кварталу поточного року.
Відповідно до чинного законодавства України величина резервів
незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від
часток надходжень сум страхових премій з відповідних видів страхування у
кожному місяці з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період) і
обчислюється в такому порядку: частки надходжень сум страхових премій за
перші три місяці розрахункового періоду множаться на 1/4; частки
надходжень сум страхових премій за наступні три місяці розрахункового
періоду множаться на 1/2; частки надходжень сум страхових премій за
останні три місяці розрахункового періоду множаться на 3/4;Отримані суми
додаються. Результат розрахунку покаже на певну звітну дату величину
резерву незаробленої премії. Решта страхових платежів складає зароблені
премії. Остання складає основу обчислення прибутку від страхової
діяльності. Суму зароблених страхових премій можна визначити за
формулою:ЗП = (РНПпоч – ЧПпоч) + (СП – ПП) – (РНПкін – ЧПкін),де: ЗП —
зароблена страхова премія на звітну дату; РНПпоч — резерв незароблених
премій на початок звітного періоду;СП — страхові премії, що надійшли у
звітному періоді;ПП — страхові премії, передані перестраховикам;РНПкін —
резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду; ЧПпоч — частка
перестраховика у резерві незароблених премій на початок звітного періоду;
ЧПкін — частка перестраховика у резерві незароблених премій на кінець
звітного періоду.
8.4 Витрати страховика на здійснення страхової діяльності:
страхові виплати, перестрахування, відрахування в централізовані
страхові резервні фонди та в технічні резерви інші, ніж резерв
незароблених премій, витрати на ведення справи. Проблеми оптимізації
витрат на ведення справи. Менеджмент витрат страховика.
Витрати страховика пов’язані із двоїстим характером його діяльності,
яка передбачає проведення власне страхування (страхових операцій) і
виконання страховиком ролі активного інвестора, тобто інвестування і
розміщення тимчасово вільних коштів страхових резервів та власних коштів.
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Вділяють такі види витрат страховика:
1.витрати на проведення страхових операцій, що становлять
собівартість страхової послуги;
2.витрати на проведення інших операцій, які супроводжують
одержання доходів від інвестування і розміщення тимчасово вільних коштів
страховика та інших його доходів.
У широкому розуміння собівартість – сукупність
усіх витрат
страховика з надання послуг, як безпосередніх. Спрямованих на здійснення
виплат з відшкодування збитків або страхових сум та на ведення страхової
справи, так і опосередкованих, тобто витрат, пов’язаних із забезпеченням
фінансової стійкості страхової компанії (формування запасних та резервних
фондів).
У вузькому розумінні собівартість – це витрати страховика на ведення
страхової справи.
Витрати страховика складаються з витрат на проведення страхових
операцій (формують собівартість страхової послуги) і витрат на проведення
інших операцій (супроводжують одержання доходів від інвестування і
розміщення тимчасово вільних коштів страховика та інших його доходів).
Витрати на проведення страхових операцій складають від 60 до 90 % їх
загального розміру. За економічним змістом їх поділяють на три великі
групи:
1.виплати страхових сум та страхових відшкодувань за договорами
страхування і перестрахування;
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2.виплати на обслуговування процесу страхування і перестрахування;
3.витрати на утримання страхової компанії.
Найважливіша стаття витрат страховика, що виправдовує його
існування – виплати страхових відшкодувань (за умови майнового
страхування, страхування відповідальності і підприємницьких ризиків) і
страхових сум (за умови особистого страхування). Це ті витрати, які
відповідно до структури тарифної ставки, забезпечуються нетто-преміями
страхових тарифів.
Друга і третя групи витрат об’єднуються поняттям «витрати на ведення
страхової справи». Вони є основним складовим елементом навантаження як
складової частини страхового тарифу і мають свої специфічні особливості.
Витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування в
спеціальній економічній літературі і в страховій практиці поділяють на
аквізиційні, інкасаційні і ліквідаційні.
Аквізиційні витрати – це виробничі витрати страховика, пов’язані із
залученням нових страхувальників і укладанням нових страхових договорів
за посередництвом страхових агентів. Вони можуть включати оплату послуг
із розробки умов, правил і актуарних розрахунків з нових видів страхування,
комісійну винагороду страховим посередникам, оплату послуг спеціалістів,
які оцінюють прийняті на страхування ризики, витрати на рекламу та інші.
Інкасаційні витрати – це витрати пов’язані із обслуговуванням
готівкового обігу з надходження страхових платежів (страхових премій),
тобто на оплату праці службовців компанії, які забезпечують отримання
готівкових грошей, втрати на виготовлення бланків квитанцій і відомостей
щодо прийому страхових премій, на оплату банківських послуг та інші.
Ліквідаційні витрати – це витрати, пов’язані із ліквідацією збитку,
спричиненого страховим випадком, тобто витрати на оплату праці особам,
зайнятим ліквідацією збитку, судові витрати, поштово-телеграфні витрати,
витрати на оплату банківських послуг, пов’язаних з виплатою страхового
відшкодування, відрахування в резерв збитків та інші.
Разом із страховими виплатами зазначені витрати відрізняють витрати
страховика від витрат інших суб’єктів господарювання.
Витрати на утримання страхової компанії – це ті самі адміністративноуправлінські витрати, які має будь-який суб’єкт господарювання: заробітна
плата персоналу компанії з нарахуваннями, плата за оренду приміщення,
оплата комунальних послуг, послуг зв’язку, витрати на відрядження,
утримання й обслуговування транспорту, амортизаційні відрахування та
інші, які відповідно до чинного законодавства відносяться на собівартість
страхової діяльності. Управлінські витрати можуть поділятись на загальні
витрати управління і витрати з управління майном. Вони не пропорційні
зібраним страховим платежам.
Страховики несуть також витрати, пов’язані із забезпеченням процесу
інвестуванням і розміщення тимчасово вільних грошових коштів, тобто
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управління своїми активами. Інші витрати, що пов’язані з управлінням
активами – це оплата послуг фінансово-кредитних установ, які діють на
ринку цінних паперів; витрати, пов’язані з одержанням доходів від інших
(крім страхових та інвестиційних) господарських операцій.
Окремо виділяють організаційні втрати, пов’язані із заснуванням
страхової компанії. Воно по суті є активами страховика, тобто його
інвестиційними.
В спеціальній економічній літературі витрати на проведення
страхування і перестрахування за своїм еквівалентним змістом поділяють на:
1.постійні і змінні;
2.залежні і незалежні;
3.загальні і часткові.
Змінні витрати відносяться до окремих видів страхування (страхового
полісу). Постійні витрати не можуть бути віднесені на окремий вид, а
розподіляються на весь портфель укладених договорів страхування. Поняття
постійних і змінних витрат використовують в актуарних розрахунках за
договорами страхування з терміном дії більше 1 року. У діяльності
страховика змінні витрати займають основне місце, тоді як питома вага
постійних витрат доволі незначна.
Витрати на ведення справи можуть бути пов’язані і не пов’язані із
зміною страхової суми. Деякі з них можуть мати одночасно характер
залежних і незалежних.
У вітчизняній страховій практиці у складі витрат страховика не
виокремлюються специфічні витрати.
Загальний обсяг витрат страховика впливає на фінансовий результат
діяльності страховика.
Виділяють дві групи чинників, що впливають на ефективну діяльність
страхових компаній. До першої групи належать зовнішні щодо страховиків
чинники – економічна та політична нестабільність, низький рівень доходів
населення, недосконалість законодавства, тіньові схеми оптимізації
оподаткування, адміністративна монополізація страхового ринку. Ці
недоліки страховики самостійно, без відповідної державної підтримки,
подолати не можуть. Другу групу чинників становлять ті, які безпосередньо
залежать від якості менеджменту страховиків: тарифна політика, політика
управління витратами, формування страхового портфеля, управління
активами та інвестиційна політика страхових компаній.
Здійснюючи управління другою групою чинників страхова компанія
має можливість підвищити ефективність своєї діяльності, збільшити свої
фінансові результати і забезпечити свою фінансову стійкість.
Так, проаналізувавши діяльність страхових компаній, можна зробити
висновок, що їх фінансові результати залежать від величини надходжень,
виплат, розміру страхових резервів та від величини власного утримання.
Аналіз ринку страхових послуг за 9 місяців 2009 року, показав, що у
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порівнянні до 9 місяців 2008 року динаміка показників свідчила про
тенденції спаду, що може бути наслідком економічної кризи в Україні.
А саме:
- на 12% зменшилась кількість укладених договорів (крім н/в), при
цьому кількість договорів, укладених з фізичними особами, знизилася на 9%;
- на 18% зменшились обсяги надходжень валових страхових премій, а
обсяг чистих страхових премій зменшився на 19%;
- на 2% зменшились валові страхові виплати/відшкодування, а обсяг
чистих страхових виплат – на 6%;
- на 13% знизилися обсяги вихідного перестрахування, в тому числі
обсяги премій, сплачених на внутрішньому ринку зменшились на 17%, а на
зовнішньому зросли на 14%;
- на 5% зменшився обсяг страхових резервів;
- загальна кількість страхових компаній становила 475, у тому числі
СК "life" (життя) – 75 компаній (збільшилося на 2 компанії), СК "non-life"
(не-життя) – 400 компаній (зменшилося на 2 компанії).
Оскільки страхові компанії проводять не лише страхову, а ще й
інвестиційну та господарську діяльність, то прибуток страховика також є
підсумком фінансових результатів усіх перелічених видів діяльності. Згідно
із Законом України "Про страхування" балансовий прибуток страховика
складається з прибутку від страхової діяльності, прибутку від інвестування
та розміщення тимчасово вільних коштів і прибутку від інших операцій.
Страхові премії є основним джерелом доходів страхової компанії.
Мінімальний розмір страхової премії на деякі види страхування визначається
законодавством. В інших випадках її розмір можна визначити за формулою:
Страхова премія = Страхова сума×Страховий тариф.
Страхова сума є базою для обчислення страхової премії, її кількісною
характеристикою. Якісною характеристикою є страховий тариф, тобто
ставка страхової премії з одиниці страхової суми або з вартості об'єкта
страхування (тобто з повної страхової суми) за визначений період
страхування. У практиці українських страховиків найбільш поширеним є
встановлення ставки премії у відсотках. Для західних компаній звичним є
встановлення ставки премії у грошовому вираженні.
Страховик розраховує страхові тарифи, виходячи з того, що страхових
премій, обчислених на основі цих тарифів, має бути достатньо, аби, поперше, він міг виконати свої зобов'язання перед страхувальниками з
конкретних видів страхування (тобто провести виплати), а по-друге –
покрити витрати на утримання страхової компанії і отримати прибуток.
Тому повний страховий тариф (брутто-тариф) включає в себе дві невіддільні
частини: нетто-тариф і навантаження. Нетто-тариф обчислюється за
математичними формулами на базі теорії ймовірностей. Навантаження
визначається емпіричним шляхом, з урахуванням фактичних розмірів витрат
на ведення справи, що склалися за попередній період. Витрати на ведення
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справи можна вважати "умовно-постійними витратами" (якщо страховик
проводить нормальну, звичну діяльність). Їх обсяг може бути орієнтиром
при плануванні відповідних обсягів надходжень страхових премій для
покриття цих витрат. Прибуток у структурі тарифу планується з огляду на
середній рівень тарифів на даний вид страхових послуг, а також на обчислені
раніше нетто-тариф і витрати на ведення справи.
Страхова компанія вправі повністю розпоряджатися всім обсягом
мобілізованих страхових премій, використовуючи ці кошти для поточного
інвестування й отримання інвестиційного доходу. Проте коли йдеться про
визначення прибутку від страхової діяльності, не вся сума мобілізованих
страхових премій може розглядатися як дохід страховика. Потрібно виділяти
зароблену і незароблену страхові премії.
Суму зароблених страхових премій можна визначити за формулою:
ЗС = РНПпоч + (СП - ПП) – РНПкін,
де РНПпоч – резерв незаробленої премії на початок звітного періоду;
СП – страхові премії, що надійшли у звітному періоді;
ПП – страхові премії, передані перестраховикам;
РНПкін – резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду.
Зауважимо, що ступінь реальності визначеного фінансового результату
(прибутку або збитку) від страхової діяльності значною мірою залежить від
того, наскільки точно поділена страхова премія на зароблену і незароблену,
тобто наскільки точно обчислені суми резерву незаробленої премії.
Витрати страхової компанії, так само, як і доходи, пов'язані із двоїстим
характером її діяльності. Виокремлюють витрати на проведення страхових
операцій (саме вони формують собівартість страхової послуги) і витрати на
проведення інших операцій (витрати, що супроводжують одержання доходів
від інвестування й розміщення тимчасово вільних коштів страховика та
інших його доходів).
Понад 90 % загальної суми витрат страхової компанії припадає на
страхові витрати. Ці витрати дуже неоднорідні. Усю їх сукупність за
економічним змістом можна поділити на три великі групи:
1) виплати страхових сум та страхових відшкодувань за договорами
страхування й перестрахування;
2) витрати на обслуговування процесу страхування і перестрахування;
3) витрати на утримання страхової компанії. Дві останні групи витрат
можна об'єднати поняттям «витрати на ведення справи».
З огляду на структуру тарифної ставки зауважимо, що витрати на
обслуговування процесу страхування і перестраховування та витрати на
утримання страхової компанії, тобто всі витрати на ведення справи,
звичайно становлять 20-25 % страхового тарифу, тоді як на виплати
страхових сум і страхового відшкодування припадає від 60 до 80 %.
Окрім витрат, які забезпечують виконання страховиком його основної
діяльності (страхування і перестрахування), і на основі яких визначається
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собівартість страхової послуги, страхова компанія має витрати, пов'язані із
забезпеченням процесу інвестування і розміщення тимчасово вільних
коштів, тобто витрати з управління своїми активами. Характер цих витрат
залежить від конкретних видів активів, якими представлені тимчасово вільні
кошти. Здебільшого такі витрати складаються з оплати послуг
фінансовокредитних установ, які діють на ринку цінних паперів. Порівняно з
доходами від інвестиційних операцій, ці витрати виглядають досить
незначними, проте вони існують.
Побудуємо модель оптимізації витрат страхової компанії:
VVV = s + I , V → min
де n – кількість видів страхування; i – індекс виду страхування, i n =1;
К – кількість укладених договорів страхування; k – індекс страхового
договору, k K =1, ; t i x – кількість договорів за i -м видом страхування в
період t T = 0,1,.... ; t i y – кількість договорів за i -м видом страхування в
період t T = 0,1,.... , за якими необхідно здійснити виплати; t i S – середня
страхова премія за i -м видом страхування в період t T = 0,1,.... ; t Vi –
середня страхова виплата за i -м видом страхування в період t T = 0,1,.... ; V –
загальні витрати страхової компанії; Vs – страхові витрати; VI – витрати на
інвестиційну діяльність; Npk – незароблена страхова премія за k-м
договором страхування (розраховується за методом «pro rata temporis»); t ki S
– страхова премія i -им видом страхування в період 0,1,.... t T = за k -м
договором страхування; mk – строк дії k-го договору страхування; k d –
число днів, що минули з моменту, коли k-й договір страхування набрав
чинності до звітної дати; TR – страховий тариф визначений стаховою
компанією; αi – норматив витрат на ведення справи за i -м видом
страхування (з обов′язкового державного страхування 6 % розміру тарифу; з
обов′язкового особистого страхування 15 % розміру тарифу; з обов′язкового
страхування майна та відповідальності 20 % розміру тарифу); SK –
статутний капітал страхової компанії.
Аналіз даної моделі дає можливість визначити резерви зміни
фінансових результатів страхової компанії, та проаналізувати яким чином
впливають визначенні чинники на діяльність компанії. Також дана модель
дає можливість спрогнозувати витрати страховика, що допоможе зберегти
його фінансову стійкість та платоспроможність.
Страхування є одним з найбільш раціональних і досконалих
механізмів захисту інтересів підприємця. З впровадженням ринкових
тенденцій в економіку, розширенням підприємницької діяльності,
скороченням частки централізованих державних інститутів у відшкодуванні
збитків, пов’язаних із підприємницькою діяльністю або інтересами
громадян, потреба в страхуванні зростає. При цьому страхування виступає як
універсальний метод створення страхового фонду, який найбільше
відповідає інтересам і потребам підприємств та їх власників, широких верств
населення, суспільства. За допомогою страхування нагромаджуються кошти,
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які можуть тривалий час використовуватися як інвестиційні або кредитні
ресурси.
Проведені дослідження результатів функціонування вітчизняних
страхових компаній протягом останніх років показали відсутність
достатнього рівня підготовки страхових механізмів, наслідком чого є
недостатня стабільність та ефективність менеджменту компаній. Вирішити
цю проблему може використання економіко-математичного моделювання
при аналізі діяльності страхових компаній, яке дає змогу спрогнозувати
фінансові результати діяльності в майбутніх періодах та визначити резерви
їх збільшення.
8.5 Інвестиційна діяльність страховика, її напрями. Управління
інвестиційним портфелем та оцінювання його ефективності.
Розміщення коштів страхових резервів, зміст його державного
регулювання. Напрями інвестування тимчасово вільних коштів
страховика.
В умовах розвинутих ринкових відносин страхова компанія, зазвичай,
вкладає тимчасово вільні кошти в інвестиційну діяльність з метою отримання
доходу від використання коштів, що надійшли у його розпорядження
(частина коштів страхових резервів та частина власних коштів). Внаслідок
цього рух грошових коштів страховика більш складний, аніж у підприємців,
зайнятих в інших сферах бізнесу. З огляду на це складнішими є завдання,
пов’язані з організацією фінансів страховика та управління його
інвестиційним портфелем.
Інвестиції – це майнові та інтелектуальні цінності, що вкладаються в
об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої
створюється прибуток (доход) або досягається певний соціальний ефект.
Інвестиції поділяються на короткострокові, середньострокові та
довгострокові. Довгострокові інвестиції – це нерухомість, права участі,
вкладення у інвестиційні проекти з терміном реалізації 3 та більше років,
цінні папери, розраховані на період 12 місяців і більше та ін. Вони не
підлягають амортизації, відображаються у балансовому звіті за найменшою
вартістю і ринковою ціною. Середньострокові та короткострокові інвестиції
– це банківські депозитні вклади, а також цінні папери та облігації з періодом
погашення від 3 до 12 місяців. Вони класифікуються як оборотні кошти.
Інвестиційна діяльність в основному пов'язана з довгостроковим
вкладенням капіталу. Інвестиційна діяльність – це послідовна,
цілеспрямована діяльність, що полягає в капіталізації об’єктів власності, у
формуванні та використанні інвестиційних ресурсів, регулюванні процесів
інвестування і міжнародного руху інвестицій та інвестиційних товарів,
створенні відповідного інвестиційного клімату і має на меті отримання
прибутку або певного соціального ефекту.
Доходи від інвестиційної діяльності можуть бути використані на
компенсацію збитків страхових операцій, розвиток страхової справи,
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споживання.
Доходи від інвестиційної діяльності включають три групи надходжень.
Перша група –надходження від реалізації:
фінансових інвестицій (грошові надходження від продажу акцій
або боргових зобов’язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших
підприємств, якими володіє страхова організація);
необоротних активів (грошові надходження від продажу
основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових
необоротних активів (крім фінансових інвестицій);
майнових комплексів (грошові надходження від продажу
дочірніх підприємств та інших господарських одиниць).
Друга група – надходження у вигляді отриманих:
відсотків (грошових коштів у вигляді відсотків за аванси
грошовими коштами та позик, наданих іншим сторонам (інші, ніж аванси і
позики, здійснені фінансовою установою);
дивідендів (грошових надходжень у вигляді дивідендів як
результат придбання акцій або боргових зобов’язань інших підприємств, а
також часток участі у спільних підприємствах).
Третя група – інші надходження (грошові надходження, крім
перелічених вище).
Завдяки здатності акумулювати дрібні грошові потоки і спрямовувати
їх на розвиток економіки страхові компанії перетворюються на потужного
інституційного інвестора. Способи найкращого, з погляду інтересів
страховика, розміщення грошових коштів являють собою інвестиційну
стратегію страховика,яка залежить від:
видів здійснюваних страхових операцій;
обсягу акумульованих ресурсів;
стану справ на фінансовому ринку.
При інвестуванні коштів страхова компанія бере до уваги такі основні
критерії: гарантованість збереження вкладених коштів, ліквідність активів,
норму прибутку.
У результаті аналізу інвестиційної діяльності страховика визначаються
шляхи надійного вкладення капіталу, можливі зміни в майбутній діяльності
компанії і зміни в політиці бізнесу.
Найбільш високоліквідними є короткострокові інвестиції. Вони
становлять у середньому 70% всіх коштів страховика. Це зумовлено тим, що
через специфіку страхової справи в будь-який момент може виникнути
потреба в коштах. Страхові компанії інвестують кошти в звичайні акції, що
мають швидку віддачу на вкладені гроші. До середньо- та довгострокових
інвестицій можна віднести інвестиції в цінні папери з фіксованим доходом,
акції, нерухомість тощо. Для вітчизняних страхових компаній традиційним
видом інвестицій є депозити в банках, які мають підвищений рівень ризику й
невисоку ліквідність. Вони забезпечують прибутковість, але сьогодні не
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завжди мають надійність. Це пов’язано зі слабкою фінансовою стійкістю
вітчизняних банків.
Управління інвестиційною діяльністю – це сукупність практичних дій
громадян, юридичних осіб та держави щодо реалізації інвестицій, тобто
воно
здійснюється на основі: інвестування недержавним коштом,
державного
інвестування, іноземного інвестування, спільного інвестування .
Метою управління цієї діяльності є:
– відображення майбутнього стану економіки завдяки обсягам
інвестицій у виробництво;
– забезпечення потрібної прибутковості та терміновості досягнення
цілей;
– розробка стратегій інвестиційної діяльності;
– аналіз економічного стану підприємства та доцільність залучення
інвестицій;
– визначення слабких і сильних сторін підприємства;
– визначення шляхів розвитку підприємства, що займається певним
видом діяльності, характерних саме йому і т. д.
Щодо інвестиційної діяльності страхових компаній, то об’єктом її
управління виступає система соціальних та економічних відносин, які
виникають в процесі страхової інвестиційної діяльності між страховиками і
іншими суб’єктами інвестиційних процесів на різних рівнях управління.
Суб’єктами такого управління діяльністю страхової організації є сторони
управління, серед яких Правління страхової компанії, топ-менеджмент
організації, державні регулятори тощо.
Враховуючи те, що метою інвестиційної діяльності страховика є
забезпечення найбільш ефективних шляхів розширення активів компанії з
позицій перспектив її розвитку й збільшення ринкової вартості, відтак,
управління зазначеною діяльністю має відображати частину загальної
фінансової стратегії, що полягає у виборі та реалізації найбільш ефективних
шляхів розширення обсягів активів страховика для забезпечення основних
напрямків його розвитку, а саме:
1) забезпечення зростання обсягів діяльності, прибутковості,
платоспроможності;
2) підвищення конкурентоспроможності та збалансованості між
структурними підрозділами;
3) реалізацію інвестиційного потенціалу та досягнення соціального
ефекту.
Вибір моделі управління залежить від розміру і фінансових
можливостей компанії, обраної інвестиційної політики, наявності прямих і
непрямих державних обмежень чи стимулів до вибору інвестиційних
партнерів, умов їх діяльності тощо.
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Загалом виділяють дві системи управління інвестиційним потенціалом,
які передбачають:
– наявність у структурі страхової компанії власного інвестиційного
департаменту із залученням висококваліфікованих менеджерів і актуаріїв.
Можливе також створення дочірніх інвестиційних компаній чи компаній, які
здійснюють професійну діяльність на ринку цінних паперів і управляють
активами;
– передання активів на аутсортинг. Довірче управління є доцільним для
середніх та малих страхових компаній, які за невелику (порівняно з
витратами на самостійне управління) отримують професійні послуги, можуть
підвищити дохідність і диверсифікованість інвестиційного портфеля.
Вони можуть будуватися за трьома напрямками:
- складові загального управління: розробка нормативно-правової бази
для залучення інвестицій; створення спеціалізованого органу для координації
інвестиційної діяльності; створення фонду гарантування інвестицій;
- система управління в фінансовому секторі: стимулювання розвитку
дієвих інвестиційних структур; розробка засобів підтримки перспективних
інвесторів; стимулювання вертикальної і горизонтальної інтеграції та
кооперації;
- стимулююче та фіскальне регулювання: - сприятливе інвестиційне
податкове регулювання; своєчасна реструктуризація боргових зобов’язань;
нетарифне регулювання економічних відносин.
Відомо, що основні принципи та напрямки розміщення страхових
резервів зазначені в
законодавстві України. Так, згідно Закону про
страхування (ст. 31) резерви страховика повинні розміщуватись за
наступними принципами:
- безпечності (надійності);
- прибутковості;
- ліквідності,
зміст яких представлено в табл. 8.1:
Таблиця 8.1 Зміст принципів розміщення страхових резервів згідно
чинного законодавства
№
з/п
1

Назва принципу
Безпечність
(надійність)

2

Прибутковість
(доходність)

3

Ліквідність

Зміст принципу
Передбачається максимально можлива надійність розміщення активів,
мінімізація інвестиційного ризику страховика за рахунок вкладень в
державні цінні папери, та в облігації, акції великих компаній з
позитивною їх оцінкою та високим рейтингом.
Активи повинні розміщуватись з урахуванням фінансової ситуації на
ринку капіталів, приносити постійний та достатньо високий дохід;
інвестиційний прибуток в страховій діяльності відіграє особливу роль
- при наявності збитку за страховими операціями забезпечує
виконання зобов’язань страховика за договорами.
Структура розміщення активів повинна бути такою, щоб у будь-який
час швидко та без втрат можна було їх обернути у грошові кошти.
Безперечно, що абсолютною ліквідністю володіють тільки готівкові
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кошти, проте вони не приносять дохід без відповідних вкладень.
Страховик повинен сформувати достатньо стійкий портфель з
вирівняними ризиками та з жорсткими вимогами щодо його
ліквідності.

Так, за даними журналу ―Страхова справа‖, при розміщенні капіталу
експерти спостерігали наступну пріоритетність принципів розміщення:
- доходність - 82,4 %;
- ліквідність 29,4 %.
Так, за даними журналу ―Страхова справа‖, при розміщенні капіталу
експерти спостерігали наступну пріоритетність принципів розміщення:
- доходність - 82,4 %;
- ліквідність 29,4 %.
Аналізуючи зміст зазначених принципів, можна дійти висновку, що для
кожної сфери (сектору) страхування - non-life та life - існують свої
пріоритети. Так, для страховиків, що функціонують у ризиковій сфері
першочерговими є доходність та ліквідність, а для страхування життя — це
прибутковість та надійність. Виходячи з цього страховики обирають для
розміщення своїх резервів найбільш підходящі інструменти.
Практика страхової діяльності та стан розвитку страхового й
фінансового ринку України в цілому додає ще декілька принципів, таких як:
- диверсифікації (диверсифікації
інвестиційного портфелю).
- гарантованості повернення вкладень (характерно для депозитарної
роботи страховика);
- підконтрольності розміщення
страхових резервів;
- привабливості напрямків розміщення страхових резервів.
Дуже велике практичне значення в умовах підвищеного ризику
діяльності на фінансовому ринку надається принципу диверсифікації. Даний
принцип означає, що багато або декілька активів об’єднуються в одному
портфелі таким чином, що залежність доходів від ризику будь-якого одного
активу обмежена. При цьому в сучасних умовах розвитку страхового та
фінансового ринку диверсифікація дозволяє уникнути унікального,
специфічного, несистемного та диверсифікованого ризиків. Диверсифікація у
розміщенні страхових резервів - забезпечує розподіл інвестиційного ризику
на різні види вкладень, не припускається превалювання того чи іншого виду
вкладень. Тим самим створюється високий рівень стійкості інвестиційного
портфелю.
Гарантованість повернення вкладень - даний принцип є найбільш
актуальним для країн з нерозвинутим фінансовим ринком та стримуючими
факторами розвитку інвестиційної діяльності (у тому числі й для України),
такими як недостатній рівень капіталізації ринку, відсутність надійних
фінансових інструментів, недосконалість податкового законодавства,
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політична та економічна нестабільність, відсутність державних гарантій,
неузгодженість регуляторної політики у сфері страхування, невисока
ліквідність паперів, високий ризик, відсутність фахівців (особливо
систематиків), корупція та заангажованість фінансово-кредитної сфери.
Проте, в Україні не розроблена методика визначення відповідності
розміщення страхових резервів нормативним вимогам, а звітність страховика
не дозволяє здійснювати постійний нагляд за вкладаннями його резервів.
Принцип підконтрольності розміщення страхових резервів передбачає
дотримання вимог чинного законодавства щодо напрямків та обсягів
розміщення зазначених фінансових ресурсів.
Привабливість напрямків розміщення страхових резервів - даний
принцип покликаний забезпечити зростання вартості вкладень страховика у
часі. Однак, законодавчі норми не враховують можливі зміни привабливості
напрямків вкладень та обмежують обсяги зазначених вкладень за
відповідними напрямками.
За даними експертів журналу ―Страхова справа‖ пріоритетність
розглянутих сучасних принципів розміщення страхових резервів наступна:
- диверсифікація - 64,7 %;
- гарантованість повернення вкладень - 58,8 %;
- підконтрольність - 41,2 %;
- привабливість - 5,9 %.
Положення про порядок формування, розміщення та обліку страхових
резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя, затверджене
наказом Комітету у справах нагляду за страховою діяльністю від 26.05.97 р.
№41 передбачає, що 90% резервів страховика повинні бути розміщені на
території України, а за довгостроковими договорами з 1.01.2005 р. вся
накопичувальна частина повинна розміщуватись на території України.
Згідно Закону про страхування активи страховика, які приймаються для
покриття резервів, можуть бути наступними:
- грошові кошти на поточному рахунку;
- банківські вклади (депозити);
- валютні вкладення згідно з валютою страхування;
- нерухоме майно;
- акції, облігації;
- цінні папери, що емітуються державою;
- права вимоги до перестраховиків;
- інвестиції в економіку України за напрямками, що визначає Кабінет
Міністрів України;
- банківські метали;
- кредити страхувальникам-громадянам, що уклали договори
страхування житгя, в межах викупної суми на момент видачі кредиту та під
заставу викупної суми;
- готівка в касі в межах встановлених лімітів.
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Кошти резервів із страхування життя можуть використовуватись для
довгострокового кредитування житлового будівництва у порядку, який
визначає Кабінет Міністрів України. На жаль, в сучасних умовах дієвого та
досконалого механізму такого кредитування ще не розроблено.
Здійснення інших вкладень та видів діяльності страховикам
категорично забороняється.
В Україні нормативно встановлена певна структура розміщення
активів, яка затверджена у Правилах розміщення страхових резервів. Так,
наприклад, розмір окремих категорій активів приймається для розміщення в
обмежених обсягах та визначається у відсотках до страхових резервів, що
налічуються (табл. 8.2)
Таблиця 8.2 Структура активів для розміщення страхових резервів
згідно вимог чинного Законодавства
№
з/п
1

Актив для
розміщення резервів

Ризикова сфера

Ризикова сфера

На банківський
депозит

до 70 % від загальних
резервів і в одному
банку не більше 20 %
до 20 % загальних
резервів не більше 10 %
в один об’єкт
не більше 50 %

до 50 % від загальних
резервів і в одному банку
— не більше 20%
до 20 % загальних
резервів не більше 10 % в
один об’єкт

2

В нерухомість

3

Права та вимоги до
перестраховиків
Грошові кошти на
поточному рахунку

4

5

В цінні папери

6

Кредити
страхувальникам

до 10 % резерву
незароблених премій,
розрахованому
спрощеним методом, до
100 % резерву збитків
до 40 % загальних
резервів, знято
обмеження по
розміщенню в одного
емітента

до 5 % загальних
резервів

до 40 % загальних
резервів

в межах викупної суми

Кабінет міністрів України у 2002 році затвердив Положення про
напрямки інвестування страхових резервів в економіку України. Хоча,
зацікавленість страховиків у такому розміщенні дуже низька (близько 6 %).
В сучасних умовах в Україні структура активів страховиків, яка може
бути прийнята для покриття резервів, наступна:
- акції та цінні папери - близько 49 %;
- права вимоги до пере страховиків - близько 19 %;
- грошові кошти на поточних рахунках банку та в касі - близько 16 %;
- банківські вкладення - близько 12 %;
- нерухомість - близько 3 %;
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- інші напрямки - близько 1 %.
Страхові компанії є потужним інвестиційним інститутом за рахунок
нагромадження значних фінансових ресурсів. Період між можливим
здійсненням страхової виплати та сплатою страхувальником страхової премії
дає можливість страховику ефективно інвестувати акумульовані кошти для
отримання додаткового прибутку. Успішна інвестиційна політика страхової
компанії позитивно впливає на якість надаваних послуг, дозволяє зменшити
вартість страхових послуг та дає можливість для розвитку страхової
компанії.
В сучасних умовах особливої актуальності набуває проведення кризисменеджменту для забезпечення фінансової стійкості страхової компанії.
Проведення антикризової політики повинно носити систематичний характер,
адже фінансово-економічна криза здійснює негативний вплив на всі сфери
діяльності суб’єктів господарювання і, як показала історія, кожна наступна
криза має все більш негативні наслідки.
Менеджмент страховика зобов’язаний досліджувати причини і
наслідки попередніх негативних явищ в економіці, формуючи на основі
обробленої інформації коротко і довгострокові стратегії антикризових
заходів. Дана політика страхової компанії надасть їй можливість запровадити
комплекс дієвих превентивних заходів на ранніх стадіях дестабілізації як
страхового, так і інших суміжних ринків фінансових послуг (фондовий
ринок, валютний ринок, ринок нерухомості, банківський ринок і т. д.), що в
результаті дасть змогу страховику вийти з кризи не тільки швидкими
темпами, але й з мінімальними втратами.
8.6 Розрахунок прибутку страховика. Показники рентабельності.
Особливості оподаткування страхових операцій. Розподіл чистого
прибутку. Вільні резерви страховика. Виплата дивідендів.
У страховій діяльності розрізняють два види прибутку:
- фактичний, отриманий за результатами роботи організації;
- нормативний, закладений в структуру брутто - премії.
Розбіжності між значеннями нормативного прибутку та прибутку від
реальної страхової діяльності пояснюються впливом багатьох факторів і, в
першу чергу, ймовірною природою страхових виплат, яка приводить до
відхилення реальних страхових виплат від тих, що були враховані в
структурі страхового тарифу.
Враховуючи те, що страхова компанія проводить не тільки страхову, а
ще й інвестиційну, фінансову та іншу діяльність, слід розуміти, що прибуток
страховика є підсумком фінансових результатів цих видів діяльності.
1) Прибуток від страхової діяльності ПСД можна обчислити за
формулою:
ПСД = (ЗП+КП+ВП+ПЦР+ПТР) – (ВС+ВЦР+ВТР+ВВС),
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де ЗП – зароблені страхові премії за договорами страхування і
перестрахування;
КП – комісійні винагороди за перестрахування; ВП – частки страхових
виплат, сплачені перестраховиками;
ПЦР – повернені суми із централізованих страхових резервних фондів;
ПТР – повернені суми з технічних резервів, інших, ніж резерв
незароблених премій;
ВС – виплати страхових сум і страхових відшкодувань; ВЦР –
відрахування в централізовані страхові резервні фонди;
ВТР – відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених
премій;
ВВС – витрати на ведення справи.
Розрахунок обсягу зароблених премій є найбільш важливим
моментом при визначенні прибутку. Як вже зазначалось, страхові премії
сплачуються раніше, ніж виникає зобов’язання страховика здійснити
страхову виплату. Страхова компанія має право розпоряджатися цими
коштами, використовуючи їх для поточного інвестування і одержання
інвестиційного доходу. Але не всю суму отриманих премій можна вважати
доходом страховика, коли йдеться про визначення прибутку від страхової
діяльності. Адже ці премії ще потрібно заробити. Отже, в будь - який момент
часу страхова премія складається з двох частин – тієї, що вважається
заробленою, і тієї, яку на даний момент часу не можна вважати заробленою
(незароблена премія). Співвідношення між цими частинами пропорційне до
часу, який залишився до закінчення строку дії договору страхування.
Наприклад, страхова компанія уклала договір страхування строком на
один рік, тобто на 12 місяців і отримала від страхувальника страхову премію
в розмірі 1200 грн. Наприкінці першого місяця з початку дії цього договору
страховиком буде реально зароблена 1/12 частина отриманої страхової
премії, тобто 100 грн., а решта 1100 грн. – незароблена страхова премія. На
цю суму страховик формує резерв незароблених премій, який показує обсяг
страхових зобов’язань компанії перед цим страхувальником.
У зв’язку з тим, що страхова компанія має не один, а десятки і сотні
договорів страхування, які не збігаються в часі, визначати зароблену і
незароблену страхові премії досить складно і незручно. На практиці
застосовуються спеціальні методи.
Спочатку, зазвичай, обчислюють незароблену премію, а потім –
зароблену. Вітчизняні страховики обчислюють величину резерву
незаробленої
премії
відповідно
до
Закону
України«Про
страхування»методом «плаваючих кварталів».Суть методу полягає у
наступному.
Якщо всі договори страхування укладені в січні строком на рік, а рік,
як відомо, складається з чотирьох кварталів, то в кінці першого кварталу
заробленою буде лише 1/4 частина отриманої на початку року страхової
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премії, а 3/4 будуть ще незаробленими. У кінці півріччя заробленою буде вже
1/2 страхової премії і 1/2 – незаробленою. У кінці дев’яти місяців (три
квартали) заробленою стане 3/4 загального обсягу премії і 1/4 –
незаробленою. Вона перетвориться на зароблену в кінці четвертого кварталу
поточного року.
Отже, величина резервів незароблених премій встановлюється на будь
– яку звітну дату залежно від часток надходжень сум страхових премій з
відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев’яти місяців
(розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:
- частки надходжень сум страхових премій за перші три місяці (П1)
розрахункового періоду множаться на 1/4;
- частки надходжень сум страхових премій за наступні три місяці (П2)
розрахункового періоду множаться на 1/2;
- частки надходжень сум страхових премій за останні три місяці (П3)
розрахункового періоду множаться на 3/4;
- одержані добутки додаються і складають резерв незароблених премій
на певну дату.
РНП = П1·1/4 + П2·1/2 + П3·3/4
На основі здобутої суми розраховують зароблені страхові премії (ЗП)
за формулою:
ЗП = (РНПпоч.-ЧПпоч.) + (СП-ПП) – (РНПкін.-ЧПкін.), де РНПпоч. –
резерв незароблених премій на початок звітного періоду;
РНПкін. – резерв незароблених премій на кінець звітного періоду;
ЧПпоч. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на
початок звітного періоду;
ЧПкін. – частка перестраховика у резерві незароблених премій на
кінець звітного періоду;
СП – страхові премії, що надійшли у звітному періоді; ПП – страхові
премії, передані перестраховикам.
Відношення річної суми прибутку до річної суми платежів називається
рентабельністю страхових операцій. Показник рентабельності визначається
по кожному виду страхування і по страховим операціям в цілому.
2) Прибуток від інвестиційної та фінансової діяльності визначається
як різниця між відповідними доходами та витратами. В компаніях з
ризикового страхування цей прибуток повністю залишається в
розпорядженні акціонерів, об’єднується з прибутком від страхової діяльності
і розподіляється згідно із рішенням загальних зборів акціонерів.
Інвестиційний дохід у компаніях із страхування життя поділяється на
дві частини:
- отриманий за рахунок інвестування страхових резервів;
- отриманий за рахунок інвестування власних коштів страховика.
3) Прибуток від іншої звичайної операційної діяльності та
надзвичайних операцій визначається як різниця між відповідними доходами
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і витратами. Надзвичайна операція (подія) – це така, яка відрізняється від
звичайної діяльності страховика та не очікується. Що вона
повторюватиметься періодично або ж в кожному наступному звітному
періоді.
Слід зазначити, що прибуток від страхової діяльності не завжди
складає основну частину прибутку страховика. Дуже часто основна
діяльність страховика приносить йому не прибутки, а збитки, що
компенсуються прибутками від інших видів діяльності. Взагалі страховик не
повинен намагатись отримати високий прибуток від страхових операцій,
оскільки це порушує принцип еквівалентності його відносин із
страхувальником. Страховик також може отримувати прибуток за рахунок
зниження собівартості страхової послуги.
Різниця між доходами і витратами страховика, які є наслідками
звичайної діяльності та надзвичайних подій, за вирахуванням податків, являє
собою чистий прибуток, отриманий ним у звітному періоді. Його можна
визначити за формулою:
ЧП = Пр.ЗД + Пр.НП – Зб.НП – Под.НПр. де ЧП – чистий прибуток
страховика;
Пр.ЗД – прибуток від звичайної діяльної діяльності страховика; Пр.НП
– прибуток від надзвичайних подій; Зб.НП – збиток від надзвичайних подій;
Под.НПр. – податок на прибуток з надзвичайної діяльності.
Розподіляється прибуток страховика за спільними для всіх суб’єктів
підприємницької діяльності принципами. Однак переважна більшість
страховиків в Україні є акціонерними товариствами, а тому розподіл
прибутку відбувається виходячи з відповідного рішення загальних зборів
акціонерів. За рахунок чистого прибутку (перш ніж він буде розподілений
між власниками) страховик може створювати вільні резерви для зміцнення
своєї платоспроможності.
Одним із майнових прав акціонерів є одержання дивідендів. За
результатами підприємницької діяльності товариство визначає, якими за
розмірами будуть дивіденди, чи доцільно їх сплачувати у конкретному році.
Виходячи з цього, чистий прибуток (ЧП) для акціонерного товариства
складається з двох частин: нерозподільної (НЧП) і розподільної (РЧП).
ЧП = НЧП + РЧП
Нерозподільною називається та частина, з якої кошти не
розподіляються між акціонерами у вигляді дивідендів, а спрямовуються на
розвиток господарської діяльності (РГД), соціальний розвиток працівників
(СРП), оплату праці (ОП), а також на поповнення резервного фонду (РФ):
НЧП = РГД + СРП + ОП + РФ
З розподільної частини всі кошти спрямовуються на сплату дивідендів.
Загальні збори акціонерів спочатку затверджують загальний розмір чистого
прибутку, одержаного за рік, потім приймають рішення про розмір
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нерозподільной частини чистого прибутку. Після цього затверджуються
розміри розподільної частини прибутку:
РЧП = ЧП – НЧП або РЧП = ЧП – (РГД + СРП + ОП + РФ)
Якщо акціонерні товариства приймають рішення про те, що дивіденди
у певному році не сплачуватимуться, це означає, що розподільна частина
прибутку дорівнює нулеві (РЧП=0), а весь чистий прибуток
спрямовуватиметься на розвиток страхової компанії.
Стратегічними цілями податкової реформи є зниження податкового
навантаження та збільшення податкових надходжень. Досягнення
стратегічних цілей податкової реформи реалізовано шляхом прийняття
Податкового кодексу України, який повністю змінив порядок оподаткування
страховика. Передбачається, що зміни порядку оподаткування страховиків
України відбуватимуться у два етапи. Перший етап розпочався з 1 квітня
2011 року і триватиме один рік, другий (постійно діючий) – розпочався з 1
квітня 2012 року.
До 1 квітня 2011 р, страховики сплачували 3 % суми страхових премій,
одержаних (нарахованих) страховиками-резидентами протягом звітного
періоду за договорами страхування і перестрахування ризиків на території
України або за ії межами, зменшених на суму страхових премій сплачених
страховиком за договорами перестрахування з резидентом. У перехідний
період об’єктом оподаткування є страхові премії без вирахування премій,
сплачених страховиком за договорами перестрахування з резидентом.
Крім того, страховики в перехідний та постійно діючий періоди
зобов’язані оподатковувати суми доходу, отримані нерезидентом, із
джерелом їх походження з України, у вигляді страхових премій та страхових
виплат за договорами страхування або перестрахування ризиків, у тому числі
страхування життя, таким чином:
- у межах договорів з обов’язкових видів страхування, за якими
страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь
фізичних осіб - нерезидентів, а також за договорами страхування в межах
системи міжнародних договорів «Зелена карта» – за ставкою 0 %;
- у межах договорів – страхування ризиків за межами України, за якими
страхові виплати (страхові відшкодування) здійснюються на користь
нерезидентів – за ставкою 4 % суми, що перераховується, за власний рахунок
страховика в момент здійснення перерахування такої суми;
- під час укладення договорів страхування або перестрахування ризику
безпосередньо зі страховиками та перестраховиками – нерезидентами,
рейтинг фінансової надійності (стійкості) яких відповідає вимогам,
встановленим спеціально уповноваженим органом виконавчої влади у сфері
регулювання ринків фінансових послуг (у тому числі через або за
посередництвом перестрахових брокерів, які в порядку, визначеному таким
уповноваженим органом, підтверджують, що перестрахування здійснено в
перестраховика, рейтинг фінансової надійності (стійкості) якого відповідає
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вимогам, установленим зазначеним уповноваженим органом), а також під час
укладання договорів перестрахування з обов’язкового страхування цивільної
відповідальності оператора ядерної установки за шкоду, яка може бути
заподіяна внаслідок ядерного інциденту, за ставкою 0 %;
- в інших випадках, – за ставкою 12 % суми таких виплат за власний
рахунок у момент здійснення перерахування таких виплат.
Другий етап – перехід на загальний порядок оподаткування,
формування доходів та витрат якого представлено в табл. 7.
Таблиця 8.3 Доходи та витрати страховика в цілях оподаткування
податком на прибуток підприємств
Дохід від страхової діяльності, який
визначається з урахуванням
особливостей страхової діяльності

Витрати страховика, які визначаються з
урахуванням особливостей страхової
діяльності

- страхові премії, нараховані страховиком
за договорами страхування,
співстрахування і перестрахування ризиків
на території України або за ії межами
протягом звітного періоду, зменшених на
суму страхових премій, нарахованих
страховиком за договорами
перестрахування. Страхові премії за
договорами співстрахування включаються
- до складу доходів страховика
- (співстраховика) тільки в розмірі його
частки страхової премії, передбаченої
договором співстрахування;
- суми зменшення розміру страхових
резервів порівняно зі сформованими на
кінець попереднього звітного періоду з
урахуванням зміни частки
перестраховиків у страхових резервах,
сформованих відповідно до страхового
законодавства;
- інвестиційний дохід, отриманий
страховиком від розміщення коштів
резервів страхування життя;
- доходи у вигляді курсових різниць,
отриманих від перерахунку страхових
резервів, утворених за договорами
страхування, та активів, якими
представлені страхові резерви за такими
договорами, у випадках, якщо такі страхові
резерви та/або активи утворені в іноземній
валюті;

- суми збільшення розміру страхових
резервів порівняно зі сформованими на
кінець попереднього звітного періоду з
урахуванням зміни частки перестраховиків
у страхових резервах, сформованих
відповідно до страхового законодавства;
- нараховані суми страхових виплат
(страхових відшкодувань) за страховими
випадками, настання яких підтверджено
відповідними документами в порядку,
встановленому чинним законодавством, за
договорами страхування, співстрахування
та перестрахування. (До страхових виплат
належать виплати ануїтетів, пенсій, рент та
інші виплати, передбачені умовами
договору страхування);
- аквізиційні витрати;
- витрати на оплату праці та внески на
соціальні заходи в частині проведеної
працівниками роботи з виконання
- (супроводження) договорів страхування та
перестрахування, оцінювання ризику та
збитків, завданих об’єктам страхування,
розроблення умов, правил страхування та
проведення актуарних розрахунків;
- витрати на винагороди страховому агенту,
страховому та перестраховому брокеру та
іншим страховикам за надані послуги з
виконання (супроводження) договорів
страхування та перестрахування; суми
винагороди й тантьєми за
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- суми винагород, належних страховику за
укладеними договорами страхування,
співстрахування, перестрахування;
- частки від страхових премій та страхових
виплат, нарахованих перестраховиками за
договорами перестрахування;
- доходи від реалізації права регресної
вимоги страховика до страхувальника або
іншої особи, відповідальної за заподіяні
збитки;
- нараховані відсотки на депоновані премії
за ризиками,
- прийнятими в перестрахуванні;
- суми санкцій за невиконання умов
договору страхування, визначеної
боржником добровільно або за рішенням
суду;
- суми винагород, нарахованих
страховиком за надання послуг сюрвеєра,
аварійного комісара та аджастера,
- страхового брокера та агента;
- суми повернення частки страхових
премій за договорами перестрахування у
випадку їх дострокового припинення;
- винагороди й тантьєми (форма
винагороди страховика з боку перестраховика) за договорами
перестрахування;
- винагороди за надання послуг
- страхового агента, брокера;
- інші доходи, отримані страховиком.

- договорами перестрахування,
співстрахування;
- нараховані відсотки на депоновані премії
за ризиками, переданими на
перестрахування; повернення частини
страхової премії, а також викупних сум за
договорами страхування, співстрахування,
перестрахування у випадках, передбачених
законодавством та/або умовами договору;
—витрати у вигляді курсових різниць,
отриманих від перерахунку страхових
резервів, утворених за договорами
страхування та активів, якими представлені
страхові резерви за такими договорами, у
випадках, якщо такі страхові резерви та/або
активи утворені в іноземній валюті;
- витрати на оплату за видачу ліцензій на
ведення страхової діяльності;
- витрати на оплату послуг фізичних та
юридичних осіб за надані послуги, пов’язані
зі страховою діяльністю, у тому числі:
- витрати на оформлення та надання
довідок, висновків,
- статистичних даних лікувальнопрофілактичних закладів, органів
Міністерства внутрішніх справ України,
спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань екології
та природних ресурсів тощо;
- оплату послуг асистансу;
витрати на оплату послуг, пов’язвннк з
розробленням умов, правил страхування;
послуги актуаріїв;
- медичне обслуговування під час укладення
договору страхування життя, здоров’я, якщо
оплата такого медичного обстеження
відповідно до договору страхування
здійснюється страховиком;
детективні послуги юридичних та фізичних
осіб, які мають відповідні дозволи на
здійснення такої діяльності, пов’язані з
встановленням обґрунтування страхових
виплат;
- витрати на виготовлення страхових
свідоцтв (полісів), бланків суворої звітності,
квитанцій та іншої подібної страхової
документації;
- послуги спеціалістів (у тому числі
експертів, сюрвеєрів, експертних установ,
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аджастерів, аварійних комісарів, юристів),
яких залучають для оцінювання ризику, визначення страхової вартості майна та
розміру страхової виплати, оцінювання
наслідків страхових випадків, урегулювання
страхових випадків;
- витрати на оплату послуг організацій та
установ за тендерну документацію, якщо
такий тендер відкритий вибору страховика;
- витрати на проведення передпродажних та
рекламних заходів стосовно послуг у сфері
страхування, що надаються страховиком;
інші витрати, пов’язані зі страховою
діяльністю

Прибуток за довгостроковими договорами страхування життя
обкладатиметься податком за ставкою 0 %, прибуток за всіма іншими
договорами, крім накопичувального довгострокового страхування життя, –
на загальних підставах.
Важливо, щоб влада, з одного боку, вела конструктивний діалог з
ринком щодо впровадження ПК, своєчасно роз’яснювала його положення і
враховувала специфіку страхування, а з другого – оздоровлювала страховий
ринок, підвищувала вимоги до страховиків, удосконалювала процедуру
входу на ринок і виходу з нього.
Прибуток страховика розподіляється за спільними для всіх суб'єктів
господарювання принципами. Схема розподілу прибутку залежить від форми
організації страхової компанії (акціонерне товариство відкритого або
закритого типу, командитне, повне товариство, товариство з додатковою
відповідальністю) і регулюється Законом України «Про господарські
товариства» та установчими документами страховика. Особливістю
розподілу прибутку страхової компанії є те, що згідно з Законом України
«Про страхування» за рахунок нерозподіленого прибутку, тобто прибутку,
який реінвестовано у страхову компанію, вона може створювати вільні
резерви з метою зміцнення своєї платоспроможності. Зважаючи на те, що
переважна більшість страховиків в Україні є акціонерними товариствами,
слід більш докладно зупинитися на розподілі прибутку саме акціонерних
товариств. Цей розподіл відбувається виходячи з відповідного рішення
загальних зборів акціонерів.
Прибутковість акцій розраховується і відображається у частині III
«Розрахунок показників прибутковості акцій» Форми №2 «Звіт про фінансові
результати». Згідно із законодавством, одержання дивідендів є одним із
майнових прав акціонерів. За результатами підприємницької діяльності (як
правило, за рік) товариство має вирішувати, якими за розмірами будуть
дивіденди, чи доцільно їх сплачувати в конкретному році тощо. Питання,
пов'язані із затвердженням результатів діяльності, у тому числі й про
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розподіл прибутків, відносяться до компетенції загальних зборів акціонерів.
В установчих документах або на зборах акціонерів може бути встановлено
інший строк для виплати дивідендів: наприклад, один раз у півроку або один
раз на квартал.
Неакціонерні суб'єкти підприємницької діяльності при одержанні
чистого прибутку в більшості випадків спрямовують прибуткові кошти на
розвиток підприємницької діяльності, на соціальний розвиток підприємства,
на оплату праці, а також на поповнення резервного фонду.
На відміну від них, зазначені напрями використання чистого прибутку
становлять лише нерозподільну частину чистого прибутку акціонерних
товариств. Ця частина називається нерозподільною, тому що кошти з неї не
розподіляються поміж акціонерами у вигляді дивідендів. Інша частина
чистого прибутку акціонерного товариства є розподільною, і всі кошти цієї
частини спрямовуються на сплату дивідендів. Таким чином, для
акціонерного товариства чистий прибуток (ЧП) складається з двох частин:
нерозподільної (НЧП) і розподільної (РЧП), тобто:
ЧП = НЧП + РЧП.
Інколи акціонерні товариства приймають рішення про те, що дивіденди
в певному році не будуть сплачуватися. Це означає, що розподільна частина
прибутку дорівнює нулеві (РЧП = 0), а весь чистий прибуток спрямовується
на розвиток підприємницької діяльності:
ЧП = НЧП.
У свою чергу кошти нерозподільної частини чистого прибутку повинні
спрямовуватися на розвиток господарської діяльності (РГД), соціальний
розвиток працівників (СРП), оплату праці (ОП), а також на поповнення
резервного фонду (РФ). Таким чином, НЧП = РГД + СРП + ОП + РФ.
Загальні збори акціонерів товариства спочатку затверджують розміри
чистого прибутку, одержаного за рік діяльності, потім приймають рішення
про розміри нерозподільної частини чистого прибутку, тобто розміри фондів
РГД, СРП, ОП та РФ. Після цього затверджуються розміри розподільної
частини прибутку:
РЧП = ЧП – НЧП або РЧП = ЧП - (РГД + СРП + ОП + РФ).
Кожному акціонерові сплачуються дивіденди відповідно до кількості
та виду акцій, які є в його власності.
Страховий резерв - це грошові кошти, що утворюються страховиками з
метою забезпечення майбутніх виплат страхових сум і страхового
відшкодування страхувальником залежно від видів страхування
(перестрахування), шляхом відрахувань до 50 % від страхових платежів з цих
видів страхування та доходів, одержаних від розміщення тимчасово вільних
коштів. Страхові компанії можуть створювати резерви для фінансування
заходів із запобігання нещасних випадків, втрат та пошкоджень
застрахованого майна шляхом відрахування від страхових платежів. Страхові
резерви передбачені для забезпечення майбутніх виплат страхових сум та
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страхового відшкодування. Резерви створюються страховиками шляхом
відповідних відрахувань від надходжень страхових платежів (страхових
внесків, страхових премій), а також від доходів, отриманих від розміщення
тимчасово вільних коштів.
До складу резервів входять: ♦ технічні резерви - страхові резерви, які
створюються для забезпечення виконання страховиками взятих зобов'язань
за підписаними договорами страхування; ♦ вільні резерви - страхові резерви,
які виконують функції додаткового забезпечення платоспроможності
страховиків, і не пов'язані конкретними зобов'язаннями за підписаними
договорами страхування.
Страхові компанії, які надають послуги, зобов'язані створювати
наступні технічні резерви: ♦ резерви премій (резерви незароблених премій) за договорами, термін дії яких ще не минув; ♦ резерви збитків (зареєстровані
сплачені суми страхового відшкодування за відомими вимогами
страхувальників). Страхові компанії можуть також самостійно створювати
інші резерви відповідно до прийнятої технології формування страхового
портфеля. Страхові резерви утворюються у тій валюті, у якій страховики
несуть відповідальність за своїми страховими зобов'язаннями. Якщо резервів
не вистачає для здійснення страхових виплат, то вони поповнюються за
рахунок прибутку. Не дозволяється використання (зменшення) обсягів
резервів для будь-яких цілей, крім страхових виплат. Якщо страхові компанії
надають послуги зі страхування життя і медичного страхування, то вони
зобов'язані створювати резерви довгострокових зобов'язань та резерви
належних виплат страхових сум. Резерви довгострокових зобов'язань
розраховуються окремо за кожним договором. Облік страхових резервів
Облік страхових резервів ведеться на рахунку 49 "Страхові резерви",
який призначено для узагальнення інформації про рух коштів страхових
резервів. Обчислена на звітну дату сума страхових резервів відображається за
кредитом субрахунків обліку страхових резервів і дебетом субрахунків
обліку результатів змін цих страхових резервів.
За дебетом субрахунків обліку страхових резервів відображається сума
страхових резервів на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними
субрахунками обліку результатів змін страхових резервів. Обчислена на
звітну дату сума часток перестраховиків у страхових резервах
відображається за дебетом субрахунків обліку часток перестраховиків у
страхових резервах і кредитом субрахунків обліку результатів змін цих
страхових резервів. За кредитом субрахунків обліку часток перестраховиків у
страхових резервах відображається сума часток цих перестраховиків у
страхових резервах на минулу звітну дату в кореспонденції з відповідними
субрахунками обліку результатів змін цих страхових резервів. Щомісяця
сальдо субрахунків обліку результатів змін страхових резервів списується у
порядку закриття в кореспонденції з кредитом субрахунку 719 "Інші доходи
від операційної діяльності" або дебетом субрахунку 949 "Інші витрати
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операційної діяльності", за винятком результату зміни резервів незароблених
премій, сальдо якого щомісяця списується у порядку закриття на субрахунок
703 «Дохід від реалізації робіт і послуг».
Податкове визначення поняття дивідендів наведено в пп. 14.1.49 п. 14.1
ст. 14 Податкового кодексу. Згідно з цим пунктом дивіденди — платіж,
що здійснюється юридичною особою — емітентом корпоративних прав
чи інвестиційних сертифікатів на користь власника таких корпоративних
прав, інвестиційних сертифікатів та інших цінних паперів, що засвідчують
право власності інвестора на частку (пай) у майні (активах) емітента,
у зв’язку з розподілом частини його прибутку, розрахованого за правилами
бухгалтерського обліку. Зазначеним підпунктом Податкового кодексу (у
редакції, яка діяла до 01.01.2015 р.) установлено, що позитивне або від’ємне
значення об’єкта оподаткування, розраховане відповідно до розділу III цього
Кодексу, не впливає на порядок нарахування дивідендів. Тобто дивіденди
виплачуються у зв’язку з розподілом бухгалтерського чистого прибутку,
який відображається у фінансовій звітності (зокрема, чистий прибуток
зазначається у Звіті про фінансові результати).
Відповідно до абзацу третього пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 Податкового
кодексу обов’язок із нарахування та сплати авансового внеску з податку
на прибуток за визначеною п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу ставкою (18%)
покладається на будь-якого емітента корпоративних прав, що є резидентом,
незалежно від того, є такий емітент або отримувач дивідендів платником
податку чи має пільги з його сплати, надані цим Кодексом, застосовує ставку
податку іншу, ніж встановлена п. 151.1 ст. 151 цього Кодексу (крім
платників, які підпадають під дію ст. 156 Податкового кодексу).
При цьому згідно з пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 зазначеного Кодексу
платник податку — емітент корпоративних прав зменшує суму нарахованого
податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого
протягом такого звітного періоду у зв’язку з нарахуванням дивідендів.
Не дозволяється проведення такого заліку з податком, передбаченим ст. 156
цього Кодексу.
Зазначеною статтею встановлено особливий порядок оподаткування
доходів від страхової діяльності, отриманих у вигляді нарахованих страхових
платежів за договорами страхування, співстрахування та перестрахування,
зменшених на суму страхових платежів, нарахованих за договорами
перестрахування, податком за ставкою 3% (крім діяльності з виконання
договорів довгострокового страхування життя та пенсійного страхування
у межах недержавного пенсійного забезпечення) та загальний порядок
оподаткування доходів від діяльності, не пов’язаної зі страхуванням,
за загальною ставкою 18%.
Таким чином, страхові компанії не зобов’язані нараховувати
та сплачувати авансовий внесок з податку на прибуток при виплаті
дивідендів акціонерам у частині страхової діяльності.
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Однак,
починаючи
з 01.01.2015 р.
у зв’язку
із внесенням
до Податкового кодексу змін Законом № 71 страховиків переведено
на двоступеневу систему оподаткування, що складається з податку
на прибуток, отриманий від страхової та іншої господарської діяльності
за ставкою 18%, та податку на дохід у вигляді страхових премій за ставкою
3%. Тому дивіденди, що нараховуються і сплачуються страховиком своїм
акціонерам, оподатковуються на загальних підставах, як у всіх інших
платників податку на прибуток з урахуванням внесених змін. Жодних
особливостей чи обмежень щодо порушеного питання для страховиків новою
редакцію розділу III Податкового кодексу не передбачено.

