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або розробки того чи іншого способу облікової політики підпри-
ємства.

Сформульовані принципи повинні бути покладені в основу
рішень щодо змісту і спрямованості положень облікової політики
підприємства.

Таким чином, перераховані принципи повинні забезпечити
повноту і своєчасність відображення фактів господарської діяль-
ності; можливість визнання витрат і зобов’язань у більшій мірі,
чим доходів і активів; пріоритетність економічного змісту опера-
цій перед формою; тотожність даних аналітичного і синтетично-
го обліку за звітний період; раціональне ведення обліку стосовно
до конкретних умов підприємства.
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Враховуючи, що наявність у страхової компанії достатнього
обсягу страхових резервів є однією з вагомих гарантій її плато-
спроможності, важливого значення набуває здійснення ефектив-
ної політики щодо розміщення та використання страхових резер-
вів. При цьому інформаційні дані з підсистем бухгалтерського
обліку та внутрішнього контролю виступають надійною інфор-
маційною підтримкою прийняття ефективних управлінських
рішень. Для забезпечення управлінського персоналу страхової
компанії необхідною аналітичною інформацією про розміщення
та використання страхових резервів необхідним є врахування при
організації та веденні бухгалтерського обліку та здійсненні внут-
рішнього контролю специфіки таких операцій. Зокрема, розмі-
щення страхових резервів передбачає інвестиційне вкладення
грошових засобів, обліковуваних як страхові резерви, в інші види
активів, які згідно чинного законодавства можуть використову-
ватися в якості покриття страхових резервів. Відповідно, бухгал-
терський облік операцій з розміщення страхових резервів перед-
бачає ведення бухгалтерського обліку інвестицій з врахуванням
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виду активів, в які такі інвестиції були здійснені та відображен-
ням доходів та витрат від інвестиційної діяльності. Процес вико-
ристання страхових резервів передбачає здійснення та облікове
відображення комплексу операцій з виплат страхового відшкоду-
вання у разі настання страхового випадку за договором страху-
вання, що передбачає визнання заборгованості перед страхуваль-
ником за завданими настанням страхового випадку збитками та
використанням створених страхових резервів.

В частині розміщення страхових резервів доцільним є ведення
їх аналітичного обліку за групами активів, в які розміщені стра-
хові резерви (об’єкти нерухомості, грошові кошти та банківські
метали, дебіторська заборгованість, фінансові інвестиції), а ана-
літичний облік активів, в які розміщені страхові резерви — за ви-
дами сформованих страхових резервів, що дозволить забезпечити
аналітичність облікових даних та сприятиме формуванню якісно-
го облікового забезпечення управління страховими резервами
для підвищення ефективності інвестиційної діяльності страхови-
ка. Крім того, доцільним є ведення окремого обліку інвестованих
засобів страхових резервів з використанням відповідних синте-
тичних та аналітичних рахунків від інших інвестицій, здійснених
за рахунок власних засобів страховика, інформація про які може
бути використана управлінським персоналом для оцінки ефекти-
вності інвестування. Щодо облікового відображення використан-
ня страхових резервів вважаємо, що їх аналітичний облік необ-
хідно вести в розрізі страхових випадків, що призвели до
необхідності відшкодування збитків.

В ході здійснення внутрішнього контролю особливу увагу не-
обхідно приділити вивченню питань розміщення страхових резе-
рвів, що в першу чергу пов’язано з оцінкою ефективності інвес-
тиційної політики страховика та дотриманням вимог чинного
законодавства до страхових резервів. Відповідно, суб’єктам вну-
трішнього контролю необхідно встановити:

— відповідність покриття страхових резервів певними вида-
ми активів, які передбачені діючим законодавством та дотри-
мання страховиком вимог до їх якості. При цьому необхідно пе-
ревірити наявність у страховика оформлених згідно вимог
законодавства первинних та правоустановчих документів, що
підтверджують факт здійснення операцій з розміщення страхо-
вих резервів;

— ефективність використання обраних страховиком видів
активів для покриття страхових резервів виходячи з економічної
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ситуації, інвестиційної стратегії страховика та його фінансового
стану та ступеня ризику інвестиційних проектів. На цьому етапі
рекомендуємо суб’єктам внутрішнього контролю в ході здійс-
нення попереднього та поточного контролю звернути окрему
увагу на: відповідність термінів дії договорів страхування та те-
рмінів інвестування з метою мінімізації страхових ризиків, оці-
нку відповідності ступеня ризику та доходності від розміщення
страхових резервів в певні види активів для визначення оптима-
льної структури портфелю інвестицій, що може бути викорис-
тане управлінським персоналом для підвищення ефективності
управління розміщенням страхових резервів;

— дотримання встановлених вимог щодо відображення в
бухгалтерському обліку та розкриття у фінансовій звітності за-
гального призначення інформації про розміщення страхових ре-
зервів;

— дотримання страховиком принципу диверсифікації щодо
співвідношення страхових резервів та активів, що використо-
вуються для їх покриття, які встановлені чинним законодавст-
вом та суб’єктом страхової діяльності (за умови, що страховик
здійснює інвестиції за рахунок власних (зароблених) коштів, а
не за рахунок сформованих зі страхових платежів страхових ре-
зервів);

— правильність формування, облікового та звітного відобра-
ження інвестиційного доходу, отриманого від розміщення стра-
хових резервів;

— цільовий характер використання страхових резервів за-
лежно від їх призначення шляхом перевірки відповідності фак-
тичних напрямів використання страхових резервів та тих на-
прямів, які визначені нормативного-правовими актами (дер-
жавного або локального рівня) та наявності повного пакету
підтверджуючих документів страховика та страхувальника
щодо використання коштів страхового резерву у разі настання
страхового випадку;

— ефективність інвестиційної політики страховика щодо роз-
міщення страхових резервів в частині оцінки можливості компе-
нсації збитків від страхової діяльності за рахунок отримання ін-
вестиційних доходів.

Реалізація вище наведених заходів дозволить підвищити
ефективність управління страховою компанією, вцілому, та
страховими резервами як важливими інвестиційними ресурса-
ми, зокрема.




