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1. Економічний зміст та складові доходів страховика
Для страховика характерним є подвійний характер його діяльності, що
полягає у проведенні ним страхування та у виконанні ролі активного інвестора.
3 огляду на це, доходи страховика поділяються на такі види:
• доходи від страхової діяльності;
• доходи від інвестиційної діяльності й розміщення тимчасово
вільних коштів;
• доходи від проведення інших операцій.
Доходи від страхової діяльності – це первинні доходи страховика, до
яких відносяться всі надходження на його користь, пов'язані з проведенням
страхування і перестрахування.
Другу групу доходів страховика складають доходи від інвестиційної
діяльності, які є вторинними доходами. Залучивши у своє розпорядження
страхові премії та отримавши доходи від страхової діяльності, страховик
протягом певного часу може розпоряджатися цими коштами, інвестуючи їх.
При цьому, обмеження в інвестуванні й розміщенні тимчасово вільних коштів
поширюються на кошти страхових резервів.
Інші

доходи

страховика

аналогічні

доходам

інших

суб'єктів

підприємницької діяльності і не мають особливостей, пов'язаних зі специфікою
страхування. До них належать:
• доходи від здавання майна в оренду;
• доходи у вигляді позитивного результату перерахунку іноземної валюти
порівняно з балансовою вартістю на кінець звітного періоду;
• доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги й безоплатно
наданих товарів (послуг);
• доходи від індексації та передачі (продажу, обліку й інших видів
відчуження) основних фондів і нематеріальних активів;
• доходи від врегулювання безнадійної заборгованості; доходи від
реалізації прав регресивної вимоги страховика до страхувальника або іншої
особи, відповідальної за заподіяний збиток;
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• доходи від надання консультаційних послуг;
• штрафи, пені.
2. Витрати страховика та порядок визначення його прибутку
До витрат страховика від страхової діяльності відносяться:
1) виплати страхових сум та страхових відшкодувань;
2) відрахування в централізовані страхові резервні фонди;
3) відрахування в технічні резерви, інші, ніж резерв незароблених премій;
4) витрати на ведення страхової справи;
5) інші витрати, що включаються до собівартості страхових послуг.
Крім витрат від проведення страхової діяльності страховик має витрати,
пов'язані із забезпеченням процесу інвестування і розміщення тимчасово
вільних коштів, тобто витрати, пов'язані з управлінням своїми активами.
Такі витрати, зазвичай, є не значними і складаються з оплати послуг фінансовокредитних установ.
Усі види витрат страхова компанія враховує при визначенні фінансових
результатів своєї діяльності, найважливішим з яких є прибуток.
Загальним показником діяльності страховика є його валовий прибуток,
що складається з:
• прибутку від страхової діяльності;
• прибутку від інвестування та розміщення тимчасово вільних коштів;
• прибутку від інших операцій.
Прибуток від страхової діяльності в компаніях з ризикового
страхування визначається за 5 етапів. На першому розраховується резерв
незароблених премій, на другому визначаються зароблені премії, на третьому –
загальна сума доходів від страхової діяльності, на четвертому загальна сума
витрат страховика і на п'ятому – результат (прибуток або збиток) від страхової
діяльності. Розглянемо ці етапи детально.
Перший етап. Величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну
дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів,
6

які не можуть бути меншими, ніж 80 відсотків загальної суми надходжень
страхових платежів з відповідних видів страхування у кожному місяці з
попередніх дев'яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому
порядку:
• частки надходжень сум страхових платежів за перші три місяці
розрахункового періоду множаться на одну четверту;
• частки надходжень сум страхових платежів за наступні три місяці
розрахункового періоду множаться на одну другу;
• частки надходжень сум страхових платежів за останні три місяці
розрахункового періоду множаться на три четвертих;
• одержані добутки додаються.
Отримана сума дає резерв незаробленої премії на певну дату.
Механізм "заробляння" премій базується на поступовому переході від
резерву незароблених премій до прибутку на тій підставі, що якщо договір
страхування триває один рік, то наприкінці першого кварталу "заробленою"
можна вважати 1/4 отриманих платежів, наприкінці другого – 2/4 і т.д.
Розрахунок відбувається за принципом "пересувних кварталів". Ці
квартали переважно не співпадають з календарними, а утворюються з трьох
місяців розрахункового періоду, котрий завжди нараховує 9 місяців
Другий етап. Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми
отриманих страхових премій на початок звітного періоду на суму незароблених
страхових премій на кінець звітного періоду. До суми отриманих страхових
премій не включається сума платежів, сплачених перестрахувальникам у
звітному

періоді.

Резерви

незароблених

премій

на

початок

періоду

зменшуються на частку перестраховиків в них, а резерви незароблених премій
на кінець періоду збільшуються на частку перестраховиків. 3 допомогою
формули цю операцію можна відобразити так:
ЗП = (РНПпоч – ЧП) + (СП – ПП) – (РНПкін – ЧП),
де

РНПпоч – резерв незаробленої премії на початок звітного періоду;
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СП – страхові премії, отримані у звітному періоді;
ПП – страхові премії, сплачені перестраховикам;
РНПкін – резерв незаробленої премії на кінець звітного періоду;
ЧП – частка перестраховиків на початок і кінець періоду.
Третій етап. Доходи від страхової діяльності ДСД визначаються як сума;
1) зароблених страхових премій ЗП;
2) комісійної винагороди за перестрахування КВП;
3) страхових відшкодувань і страхових сум, сплачених перестраховиками
СВП;
4) повернутих сум технічних резервів інших, ніж резерв незароблених
премій ПСГР. Формулою цю операцію можна зобразити так:
ДСД=3П+КВТП + СВП+ПСКР,
Четвертий етап. Витрати страховика ВС визначаються як сума:
1) виплат страхових сум та страхових відшкодувань ВССВ;
2) відрахувань в централізовані страхові резервні фонди ВЦСРФ;
3) відрахувань в технічні резерви інші, ніж резерв незароблених премій
ВТР;
4) витрат на здійснення страхування, котрі відносяться на собівартість
ВСС. Формулою це можна зобразити так:
BC =ВССВ + ВЦСРФ + ВТР +ВСС
П'ятий етап. Прибуток або збиток від страхової діяльності П(3)
визначається як різниця між доходами від страхової діяльності ДСД та
витратами страховика ВС. Формула визначення прибутку або збитку має такий
вигляд:
П(3)=ДСД – ВС
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Коли витрати страховика менші від доходів, утворюється прибуток, а
коли витрати більші від доходів – збиток.
Інвестиційний дохід визначається як сума доходів від операцій
віднесених до інвестиційних, а прибуток від інших видів діяльності – як
перевищення доходів від цієї діяльності над валовими витратами від неї.
Визначення прибутку від страхової діяльності відбувається щоквартально
наростаючим підсумком з початку року на підставі заповнення спеціалізованої
форми "Звіт про доходи і витрати страховика", яка представляється в орган
нагляду за страховою діяльністю.
Прибуток в компаніях зі страхування життя визначається в дещо
іншому порядку. У зв'язку з відсутністю для таких компаній спеціалізованої
форми звітності вони для визначення величини прибутку використовують
загальний "Звіт про фінансові результати", в яку згідно рекомендації органу
нагляду за страховою діяльністю введено додатковий показник "Відрахування у
страхові резерви зі страхування життя".
Напрями і пропорції розподілу прибутків залежать від потреб страхових
компаній та їх дивідендної політики. Можливі напрями і пропорції цього
розподілу такі:
1) утворення резервного фонду (в страхуванні він називається "вільні
резерви") - щорічні відрахування повинні становити не менше 5% прибутку, а
його максимальний розмір – 25% статутного фонду;
2) на виплату дивідендів переважно спрямовується від 20-30 до 50-70
відсотків прибутку;
3) на розвиток страхової компанії і стимулювання колективу – від 15 до
40 відсотків;
4) частину прибутку (приблизно 10%) майже завжди залишають
нерозподіленою для авансових витрат на розвиток компанії та стимулювання її
колективу.
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3. Особливості оподаткування страхової діяльності
Страхові компанії сплачують ті ж податки і обов'язкові платежі, що і інші
господарські суб'єкти. Вони сплачують такі податки:
1. Податок на майно, який складається з:
– податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
– транспортного податку;
– плати за землю.
2. Податок на прибуток.
Перший податок сплачується страховиками на загальних підставах згідно
з діючими нормативними актами.
Сплата податку на прибуток страховими компаніями в значній мірі
відрізняється

від

оподаткування

прибутку

промислових,

транспортних,

торгових та інших підприємств. Специфіка сплати в тому, що податок
сплачується окремо з доходів від трьох видів діяльності страхових компаній –
страхової, інвестиційної та інших видів діяльності, а порядок оподаткування
компаній із загального (ризикового) страхування та страхування життя в
значній мірі відрізняються.
Компанії, які займаються ризиковим страхуванням, сплачують податок з
прибутку в такому порядку:
1) з доходів від страхової діяльності – в розмірі 3 відсотків від валового
доходу, визначеного як різниця між надходженням платежів за звітний період і
величиною платежів, переданих в перестрахування;
2) з доходів від інвестиційної діяльності – за ставкою 18 відсотків від
величини інвестиційного доходу, зменшеного на витрати, пов'язані з його
утворенням;
3) з доходів від інших видів діяльності – за ставкою 18 відсотків від
величини прибутку, отриманого від цих операцій з інших видів діяльності.
Компанії, які займаються страхуванням життя, сплачують податок з
прибутку в такому порядку:
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1) 0 відсотків за договорами з довгострокового страхування життя,
договорами добровільного медичного страхування та договорами страхування у
межах недержавного пенсійного забезпечення, зокрема договорів страхування
додаткової пенсії;
2) з доходів від інвестиційної діяльності – за ставкою 18 відсотків від
величини інвестиційного доходу, зменшеного на витрати, пов'язані з його
утворенням;
3) з доходів від інших видів діяльності – за ставкою 18 відсотків від
величини прибутку, отриманого від цих операцій з інших видів діяльності.
Страхові компанії не сплачують податок на додану вартість, бо страхові
операції ними не обкладаються. Проте при здійсненні інших видів діяльності,
зокрема при передачі майна в оренду, цей податок сплачується на загальних
підставах.
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