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I. IIeобopoтl
Heмaтеpiашнi активи

l акTllBtl

I 000 319 зl6
пepвloнa BaPпсъ l00l 451 451
IIакoпичel{a aмopтизацlя 1002 132 135

Hезaвсpшeнi кaпimльнi iнвсстицii I 005 4 624
Ooнoвнi зaooби I 010 22 452 22 1'72

пеpBlонa вapпoъ l0l I 25 0з'1 25 022
зltoо lot2 2 585 2 850

Iнвeoтицtйнa неpyхoмioъ l0l 5

Пеpвicпa ваpтiоть iнвeoшцiйнoi неpyхoм )cтl 1016
Знoc iнвеоmцiйнoi неpyхoмocтi 10 17

floвгooтpoкoвi бioлoгiчнi aкпви 1020
Пеpвioнa ваpтiоrъ дoвгooтpoкoвrтх бioлor ч}Iих &ктI{BrB t0zl
Haкoпичена aмopтизaцiя ДoвгooтPoкoви)l бioлoгiчних активiв 11J22

foвгoо'рoкoвi фirrанcoвi iнвеoтицrr:

якi oблiкoвytoтьoя за метoдoм yчаотi в ка

rнпlж пlдпPиемстB
lъл

1 030
iншi фiнaноoвi iнвeoшцii 1035

ДoвгoolpoкoBa дeбiтopоькa забopгoвaнiсъ 1040

tsiдотpoнeнi пoдaткoвi aктиви 1045

Гулвiл I 050
Biдcтpoненi аквiзицiйнi внтpати 1060
Залиrшoк кoштiв y цeнтPшiзoBaIIих oТpахol их peзеpвних фoндах 1 065 9 048 П 684
Iншi неoбopoпi aкшви 1090

зa I 1095 3l 819 38 796
l aктllвrl

Запаoи 1100 661 з56
-Bиpoбниvi зaпаoи I l0l 661 356
HезaBеpшенс виpoбництвo 1 102
Гomва пpo.ttyкцiя 1 10з
l oваpи I 104
l lorcчнi бtoлoГiчнi aктиви 1110
,{eпoзити пеpeoтpaхyBаrrш I 115
Bекcелi oдеpхtанi tt20
ДебircPoькa зaбopгoвaнioъ зa пpoлyкliro, юваpи, poбoти, пoоlryги ttz5 I 258 1 5'72

{ебiтopoька зaбopгoванioть зa poзpаryнкаi
за Bидaltи}fl авaнoаш

И

1 130 t2 112
з бтoIDIrcтом I 135 191 216
у тoмy числl з Пoдатку пa пpибутoк l lз6
l(ебiтopcькa забopгoванiсть за poзPахTнк LIuи з наpaхoBаt{их iloхoдlB I 140 1 9з0 I 419
l{ебiтopcькa забopгoванiоть за poзpaхTIlк ,ми rз BltyТprшIIlх poзpахJllкlB I 145

пoючна ll55 з2',7 95
Пorcннi фiпaнooвi iнвеоrицii I 160 60 02s s0 025
l poшti та ii eквiваленm I 165 240 4'19 330 581
l'oпвка I 166
Paх]rнки в 6aнках l lб7 240 з30 581
Bитpaш мaй6yшLх пepioдiв I 170
Чаoткa пepеoтpaхoBllкa y сfpахoвих pезrpвi к 1 I80 93 124
у тo]\{y чиoJll B:

pезеpBах дoBrcoтPoкoBих зoбoв'язапь
1 181

IIалеEtихPeзeрвах lлат I182
p9зеpBах 1t8i 9З t24



IIIIIJIо( cтpaхoBlо< PезepBaх ltE4
Iнtпi oбopoтнi aктиви lt90
Усьoгo 3a poздlлом П I 195 304 976 J84 5б0

ДЛя пpодaяq/' тa гpyПtl вrlбyття 1200
Бшанс 336 795 356

HR пoчaтoк
зBlтнoго

Ha кlнeць
звIтlloгo Пr

I 2 3 4
I. B.пaснпi кaпlтаJl

кaпlъл I 400 44 500 44 500
дo lпrтaЦ. l40l

1ooцlIIкФ< l40s
l4t0 t8't44 l6 631

I1мioiйний дoхiд l4l I

t4t2
l4l5 tt 682 t\ 682

юк) t42t) 4'I O59 83 957
Heoплвчений кaпiтaл 1425 ( ) ( )
Bищнeний кaпiтал 1430 ( ) ( )

1435
эa 1495 121 985 l5б 770

п. зaння i зaбвпeчellня
Biдстpovенi пoдaкoвi зoбoв'язaнця I 500

зoбoв яза}l}tя I 505

t 5l0
1515

1520 884 '745
arry 1521 884 745

lнafic)aBeнЕя т525
Дoпoмoгa |52б

1530 r88 342 2з9 2lJ(J

у rcмy числ:
PезePв дoвroolpolовlо< зoбoв'язaнь

l53l

ншIrжж t532
I 533 \24з8'7 203 303
l 5з4 6з 955 З5 89',7

l 5з5
I 540

на I 545
Усьогo зa poздiлoпr П 1595 tag 226 239 945

IП. Пoтoчнi зoбoв'яза lня i зaбвпeчeння
1600
1605

зa:кpедитoPoЬкa
зoбoв'язaннями 1610

юбoп, пoolryгн 161 5 26r 809
з 6тoд)кeюм t620 5 656 6 102

3 на 1621 5 649 672
PoзPа.хyI{ками зr oIpaЦвaння t625

з oпЛaттl l6з0 90 3
зa )деp)кaниМи aBанoalш l б35
зa )oзpахJшками з )Чаoникaш r640

1645
зa ilpaхoвolo ДялЬнloтю 1 650 \5 74з t2066

Пoтoчнi зaбeзп€чeЦЕя r660
1665

дoхoди oBикrв I6't0
пoтoчнl 1690 3 834 '7 061

1695 26 641
нeoбopoтнимrl anстиBамtl'
yJ тa гpJПa}iи вrrбуmя 

-siб|*.т-fta-l

1700

)а

795 423 356

Пfr^rьсва Tетяrra ArIдpflвна

БаДРJ,к Oпeна fleтpЬнa
fi€r,Ё..fil{д

дe?)каBIIу пoлiтику у офepi om.гиопки.



кoДI
0l2021 01[aта фiк, мiсяць, uиолo)

Пiдпpпс.lrствo Toвapиствo ДoДaткoвoro вiдпoвiдnльнiстlo'? Еrсспpес

3вiт пpo фiпaнсoвi peзуJlьтaтп (Звiт пpo с1ъrупrlпli дoхiд)
зa Piк 2020 p.

Фopмa N2 Кoд зa fКУ{
I. ФIнAIIсOBI PЕЗУЛЬTATи

1801003

Cтaття Кo,rl
pяДкa

За звi'rпшii
перiод

Зa aпanoгi.lпlrii
пеpio/I

ПoltереДIIьoгo

1 .,
3 4

ЧиcтиЙ дoхrД Blд т0B 2000
Чцсmi заpoблeнi cmpахoвi n 7e.I,fl1 2010 з60 556 338 438

npe.мi|' nidпucанi, ваJloвсl ( уJ|'а 201 I 4З9 925 з64 876
npемii', nepedанi у nepеcll, pсхуваннЯ 201 2 48з Зз4
ln,liн а peЗеpву неЗаpo бЛен u npe.tvtiЙ, ваJtoвсl суJуrа 20t3 78 916 26 042
3Jуll н а чаcmкu nepe cmp ах1

npелtiЙ
вuкiв у peзepвi незаpoблeнuх 20t4 30 (62)

Coбiвapтicть peaлiзoBaгIoi Ц
(тoвapiв,poбiт, пoсrryг)

loД/кцl1
2050 ( 2273 ) | 70З( )

Чцсmi noнeceнi збumкu за с np а х o в ll],lu в unЛ аln сaпl 2070 1s4 181 lз0 |46
Ba.повий:

пpибуток 2090 204 t02 206 s89
збrгoк 2О95 ( ) (

loхid (вumpаmu) вid злtiнu 1

зoбoв'язсlнь
pеЗеpв ах doвеo сmpoкoвux 2t05

Зhllнu tuшх сmpсхoвuх peзеpвi в 2t 10 28 0s8 (1 r 630)
ЗJl|llна lнulllх сmpахoвLlх p., 3epвlв' всшoва суJ|4сl 2ЦI 28 058 (l l 630)
ЗJуtlнсl чаcmКu щЦв u iнutuх Cmpахoвuх pеЗеpвах 21 t2

Irпцi oпеpaцiйнi дoхoДи 2\20 \9 729 15 841
у moJ'tу чucЛl:
doхid вid змiнu ваpmocmi
cnpавеdлuвoЮ ваpmicmЮ

акmuвiв, якi oцiнююmься 3сI

2121

nеpвlснozo
cIJlьс I

П1ня бioЛoziчнuх акn':uвiв i
эdукцii

2122

вuкopuсmаннЯ lшm'iв, вttвiльtlенuх вid 2t23

2\З0 Зз 298( ) )( З6 616
нa 2t50 ( 172202 ) 14з 15l( )

Irшli oпеpaц jйнi ьитpaти 21 80 TT 620( ) ( 33 86s )
у moJ'lу чuc]ll:
вumpаmu вid злtiнu ваpmС
сnpавеdлuвoю ваpmiсmю

сmi акmuвiв, ltкi oцiнююmьCя 3а
2I8I

nеpвlснОZoвumpаmu
clЛь

lt:'нсIнHЯ бioлoziчнuх аКmuвiв i
lфкцii'

2 t82

Фiнaнсoвий pезyльтaт вiд oпеpauiйнoi Дiяльнoстi:
2\90 34 769
2\95 ( ) 2 8з2( )

B кaIuтalJll 2200
2220 2З 299 25 791
2240

вid )htozu
224 I

2250 ( ) ( )
B 2255 ( ) ( )

2270 I 22( ) ( )
l!сI сl?1ilnlnl 2275



Фiнaнсoвий pезyЛьтaт Дo
пpибyгoк

DпoДaTкyBaIIня:

2290 s7 946 229s9
збитoк 229s (

3 2З00 (2з 16l (le 0e3)
Пpиброк (збrroк) вiд пpи
oпoдaTlryBaI{нЯ

гптненoi дiяльнoстi пiсля 2З05

Чистий фiнaнсoвий pезy DTAT:

2З50 з4 785 3 866
збитoк 2з55 ( ) ( )

Cтaття Код
pяДкa

Зa звiтний
пеpioл

3а aналoгiчниii
пе;rioл

ПoПеpеДHЬoГo
poку

I 1 3 4
:I!{х aктиBlB z4О0
i{x lнc1pyМеI{тlB 2405

2410
Чaсткa iнrцoro сyкyпнoгo д
пrдпpиeМств

жory aсoшiйoвaних тa опiльr*rх 24ts

Iнший сyls.пш,Iй дoхiд 2445
Iнцrий сyкyпний ДoхiД Дo t ПoДaTкyBaIIHя 2450
Пoдamкнa пoв зaний з iнlпим сyк).гшrиМ ДoхoдoМ 2455
Iншиli сyкупний ДoхiД Пiс. tя oПoДaTкyBaHня 2460
Cyкупний Дoхiл (суyд o"o сiв 2350' 2355 та 24б0) 2465 з4 785 3 866

Hr 3Ba сТaTТr Кoд
pяДкa

3a звiтний
пе1liод

Зд анaпoгiчний
пеpioл

ПoПереДHЬoгo
poкy

I 1 3 4
Maтеpiaльнi ЗutpuП4 2s00 2 094 930
Bwтpaтrl нa orцaтy гrpaцi 2505 \З 654 \2 676
Biдpaхyвaння нa сoцiaльнi : axoДи 25r0 2 845 2',762

2515 з04 427
Iнlцi 2520 198 345 |96 8з7
PaзoрI 2550 217 242 2|З 6з2

Hз зBa сTaTTl Кoд
pяДкa

Зa звiтниlYl
ПерioД

Зa aнaлогiчниIl
ПерioД

ПoПepеДньoгo

1 I 3 4
кlлькlcтЬ стI,D( aЮIlи 2600

Cкopигoв aнa сepедньopiчнa КlлькlстЬ пpoсшгх aкшiй 2605
l!дцy пpoсry aКItlo 26Т0

аУ к
'тoк (збиrок) нa

| 26\5
50

Tетянa

дoдаткa 2

ш. сyltУПний

III. ЕЛEMЕIITи oПЕP BиTРAT

к ПOкAзIIикIB ПPиБУTкOBOсTI

AJT6i!)гl
figrЁ/gЁ/д

Бaдpук oленa Петpiвнa



КoДи

Пiдпpиeмствo Toвaplrствo вiдпoвiдarrьнiстrо''Експpес Cтрах5вaння''
(найrrlенуванlrя)

Звiт пpo pyх Ц)oПIoBих кoruтiB (за пpямl,livl l!lеr.oДoМ)
зa Piк 2020 p.

l]aтa (piк, мiсяць,

Фopмa N3 Кoд за flкУl{|

Cт lття Кoд Зa звiтний пrpioД Зa aна.тoгiчний пеpioд
пoпepедFlьoгo poку

I 2 З 4
I. Pyх кotштiв y pезyльтt

HaДxoдженrrя вiд:
Pеaлiзaцii пpoд,кцii (товapiв

тi oпeраuiйноi Дiяльнoстi

poбiт, пoслryг) 3000
Пoвepнення пoДaТкiB i збopil 3 00s
y тoNry чисJIl пoдaткy нa дoДa ЕIy Bapтlcть з006
I{iльoвoгo фiнaнсувaння 3010 зз2 380
Haдхoдхtенtrя вiд oтpимaння cу6cилtй, дoтaцiй 301 1

HaдхoДrкенrrя aвal{сiв вiд пol yIIц1B r зaМoBЕlикlв з0l5
в1д t aвaнсlB з020

Haдюдlкення вiд вiдcoткiв :

пOтoчних paЦrнкaх
a ЗaJIипIкaМи кoIЦIB нa

з025 4 r57 3 840
Haдoдrrсення Blд 30з5
Haдхoдтtенrrя вiд oпеpaцiйн< r opенД,I 3040 500 488
HaДxoДження вiд oгpимaнrl
Bинaгoрoд

poяjlтl' aBTopсьш,rx 3045

HaДхoдrкенrrя вiд стpaxoвrтх тpемiй 3050 429 54s 351 045
HaДхoдrкення фiнaнсoвих yс гaнoB B1Д пoBеprrенI{'I пoЗик 305 5

нaДхoд)конIrrl 5 27 299 24 840
Bитpavaння Ha oIIJIaTу:
Toвapiв фoбiт, пoолгyг) 3100 t7 759( ) 7 988( )
Пpaцi з l05 \t 296( ) 14 6з4( )
Biдpaхyвaнь нa сoцiальнi зa> oДи 31 10 з |47( ) 4 021( )
Зoбoв'язaнь з пoдaткiв i збoр B зll5 25 02З( ) 21 4з8( )
Brгpaнarпrя нa oIIJIaту зo6oв' {3aнЬ з пoДaткy нa пpиб1,тqц з l16 )( 22 r08 \7 704( )
Bитpauашrя нa oгЦa])/ зoбoв'
Bapгlсть

IЗaнЬ З пoДaткy нa дoдarтy з117 ( ) ( )

Bшгpa.raшrя нa oпдaту зoбoв'я: aнь з iнrцих пoдaткiв i збopiв 3118 2 915( ) 3 7з4( )
Bитpauaння нa oIIJIaTу aBaI{с B 3l з5 ( ) ( )

tla IeнЕ{'I aBaHсlB 3 140 ( ) ( )
Brгpанaння нa oIIJIaтy цiльol их внeсКB Зl45 ( ) ( )
Bи:гpavaння нa oгшrary зoбoв lзaнЬ зa стpaхoBиМи

3 150 t54 274
( )

130 990
( )

Bитpavaнrrя фiнaнсoвих yста Цoв нa нaДaННя пoзик з l55 ( ) ( )
Iнrцi з l90 175 841( ) ( lз629З )
Чистий pух кolштiв вiД oпеl aцrинol ДrяЛЬнoсTl 3195 74 49з 65 229

II. Pyх кorштiв y резyЛЬ
HaДxoДхсенrrя вiд pеалiзaцii

lнBесTиЦи

'i iнвeстицiйноi Дiяльнoстi

з200
з205

3Z\5 l9 653 2t 206
3220
З225

пo3ик З2З0
{rpньoгo пlДцpиeМстBa Ta

з235
З250



Brгpauaнrrя нa пpидбaння:
iнвeстицiй З255 ( )

aктиB1в з260 ( ) (
Bигшraти зa дrpиBaтив aМи з270 ( ) ( )
Bитpauaння нa нацaннrl пo3I к з275 ( ) ( )
Br,rгpavarrrrя нa пpидбaння д
iнrпoi гoсцoдapськoi oдш{и[

)чrpньoгo пlдпpиeNrcтBa тa
з280

( ) ( )

Irшi гшaтeжr з290 ( ) ( )
Чистий pух коrштiв вiД iнвr сTицlиHor ДlяЛьHoсTr 3295 l9 б53 21 206

III. Pyх кolцтiв y pезyль'
Ha.щ<oДження вiд:
Bлaснoгo кaпiтaгry

:aтi фiнaнсoвoi Дiяльнoстi

3300
oтpимaння пoзик 3305
HaДxoДxсення вiд пpoдaхсy ч
пrдпpисМcтB1

aстки B дoчlpньoAДy
з3 10

Iнrцi нaД<oДatення 3з40
Bищauaння нa:
Bшсyп влaонrд< aкцiй Зз45 ( ) ( )
Пoгarцення пoЗик 3350
Cгшrary дивlдeндlв 3355 ( )
Bигpaнaшrя нa к1B 3з60
Bкгpaнatrrrя нa сгшrary зaбo1
operrди

гoвaнocтi з фiнaнсoвoi зЗ65 ( ) ( )

Bитpavaння на пpидбaння ч
пrдцpисМствr

tстки B дoчlpгIЬoi\,ry

Зз70
( ) ( )

Brтгpa.raння f{a BицJIaти некс
дouipнiх пiдпpиемотвaх

FцpoлЬoBaниМ чaсткaN,{ y
Зз75

( ) ( )

IIJIaтrхсl зз90 4 101 7 981( )
Чистий pyх кошrтiв вiд фiнl tнсoвoi Дiя.пьнoстi 3395 -4 101 -7 981
Чистий pух грoПIoBих к0Iп, :iв зa звiтний пepioл 3400 90 045 78 454
Зaлицro )oпy з405 2!ш.47e 162 045

нa 3aЛишoк Y ц410 (20)
ч\ 581 240 479

086 t24

Tе'гяна A IIBIIiI

o.пена Пeтpiвнa



кoДи

Пiдпpиeмствo Toваpиствoз
,{aтa (piк, Мicяць, .1ц9д6)

вiдпoвiДа.пьrriстrо ''Експpес Cr.paх1ванlrл,' зa сДРlloУ
(нaйшIенувatrня)

Звiт пpo BЛaсIIII!'I кaПiта.!
з:l Piк 2020 P.

Фopilta No4 Кoд зa ДкУД 180100s

Cтaття

Кoд
Ряд'
кa

(пaйoвий)
кaпrтaЛ

Заpeс-
стpoвa-

tlklЙ

Кaпiтaл
y дooцiн

- кaх

Дoдат-
кoвий

кaпiтал

Peзер-
вний

кaпiтaл

Hеpoзпo-
дiлений
пpибyтoк
(нeпoкpи-

тиЙ
збитoк)

Hеo-
пЛa-

ЧeHии
кaпITaЛ

Bилy-
чении

капlTaJI

Bсьoгo

1
,,

3 4 5 6 7 8 9 10
Зaлиrцoк нa пoчаToк
poкy 400( 44 500 t8't44 lI 682 47 059 121 98s

Кopигyвaння:
Змiнa oблiкoвoi
пoлlTики 400i
Bитrpaвленrrя пoМиJIoк 401(

змlни 409(
Cкopигoвaний зaли-
цIoк Ha ПoЧaToк рoкy 409S 44 500 18'744 ll 682 4'7 0s9 1.2t 98s

Чистий пpибyтoк
(збитoк) зa звiтний
пeрioл 410t з4 785 з4 7a5

Iнший с5iкyпний
Дoхiд 3д звiтний
ПepioД 4tla

(уцiнкa)
aктиBlB 4111

Дooцiнкa
4TT2

Haкoпиченi кypсoвi
plЗницl 41,ТЗ
Чaсткa iнIцoгo cyпупнoк)
дoхoдy aсoцiйoвaних i
спiльних пiдпpиемств 4114
Iшций дoхц 4\16
Poзпoдiл пpибyткy:
Bиплaти Bлaсникaм
(дшiденди) 4200
Cпpямyвar*rя пpибуткy
дo зaprrсTpoBalroгo

4205
Biдpaхyвaння дo

4210

Q 1r3) 2 1'|з



I .,
3 4 6 7 I 9 10

Cyмa vистoгo пpибyтrсy
нa МaтеplaJlЬнr
зaoхoчrншI 422:
Bнески yнaсникiв:
Bнески дo кaпiтaщr 424(
ПoгaIпer*rя зaбopгo-
Baнoстl з кaluтaлy 424:
Bилyнeння кaпiтaлy:
Bищr,п aкцiй (чacтoк) 426(
Пepeпpoдaхс вшryп_
лrlfllD( aкцiй (uастoк) 426:
Aнyлпoвaння викyIIJIe_
нrтх aкцiй (нaстoк) 427(
Bищпeння чaстки B
кaпlтtшIl 427:
Змerццення нoмiнa-ть-
нoi вapтoстi aкцiй 428(
Iнlдi змiни в кaпiтaлi 429(
Пpидбaння (пpoда:к)
некoЕгpoлЬoBal{ol
Чaстки в ДoЧlpI{ЬоNIy
пiдпpиrмствi 4291
Paзoпl лi 429:] (2 l 13) з4 1a5

&*м5oo -.fф \u*,, 957 t56 710

Tетянa AндpiiЪнa

Бaлpyк oлена



TOBAPИCTBO З ДoДATКoBoIo BIДПOBIДAЛЬнIсTIO
(ЕКсПPЕC сTPAХУBAнHjI>
Фiнaнсoвa звiтнiсть, якa
склaдrнa вiдпoвiднo дo MCФ3
(Пpипriтки дo фiпaнсoвoi звiтнoстi)
зa2020 piк



ЗMIсT

Cтop.
l.
2.

з.
4.

5.
6.
7.
tt.

9.
10.

I l.
t2.
13.

14.
is.
t6.
11.
18.

\9.
20.
21.
22.
2з.

зAГAЛЬHA
oCHoBИ CTABJIЕння ФII IАнCoBoi зBITнOсТI
ПPИйIHЯTTЯ TA I]ЕРЕГЛ,II{УTI CTAHДAPТИ
oсHoBHI oБЛIкoBoi пoлtтики
ICTOТHI CУ I Д)кЕPЕЛA нЕBизнAЧЕI{OCТI У oцIHКАХ

зoБoB'Я3AHI{rI Пo ДoГoBoPAM сTPAХУBAHHЯ.
BИPУЧкA
сoБIBAPTI

PЕAЛI3AцIi
гвалпзацtI

AДMIHICTP BиTPATи
BИTPATИ зБУT
IHIIII oПЕP ДoХoДИ TA BиTPATи.
ФIHА[ICoBI TA BиTPATИ. '. ".
ПoДAТoк
oсHoBнI
ЗAГIACи.....
ФlHAI]CoBI
ГPolIIoBI
BЛAсHИЙ
УПPABЛI PизикAМи
ПoBЯЗAHI

БEзIIЕPЕPBI{OCTI ДrЯЛЬHoсTI.
ПoДIт ПI зBITнOт ДATИ...
ЗATBЕP ФIHAнCOBOI ЗBITHOCTI. .

ТA кoPoTКoCTPoКoBI ДЕПoЗиTИ

.24
.25
.26
.26

Cтopiнкa2iз 26



l. 3AГAJIЬIIA IH P]\{AцIя

ТoBAPИCТBo
CTPAХУBAIfHЯ)

/loДaTкoBoIо
ypaхyBalrнЯМ

З ДoДATКoBoIo BIДПOBIДAЛЬHICTIO (ЕКCПPЕC
- Toвapиствo aбo Кoмпaнiя) сTBopене вiДпoвiднo Дo чиHI{oГo

зaкoнoДaBствa У для здiйclleння гoспoДapсЬкoТ Дiяльнoотi y фopмi ToвapисTBa
згiднo з Зaкoнoм Укpaiни <Пpo ГoсПoДapськi тoвapисTl]a) з

BиМoг Зaкoнy Укpaiни <Пpo стpaxyBallня)

МiоцезнaхoД)кrння
15/2.

aДpeca Toвapиствa: УкpaiЪa, 01004, м. Киiв, вyл. Bеликa BaсилькiBсЬкa'

'l'eлефoн (О44) 594 - - 00; фaкс (044) 594-87-02'

Дiяльнiсть зДiйснтостьоя нa oснoвi Cтaтyтy, CвiДoцтвa пpo Дrp)кaBнy
prсстpauiro (оеpiя
/.[rp)I(aBIIoю aдмiн
lIеpес'гpaxyBaння.

1 J\Ъ263855 вiд 05.08.2008, видaний ПенеpсЬкolo paйoннoro y м. Кисвi
)' лriцeнзiй нa пpoвеДення кoЕкprTIIих виДiв стpaхyвaння i

IIрeдметoм Toвapиотвa с сTpaxyBaIIня' сПlBсTpaХyBaння' ПеpесTpaхyBaнIIя B Пеpшy
черГy oсoбиотих, мaйнoвих, кoмеpЦiйних, фiнaнсoBих' технiчниx' МеДичItих'

pизикiв, a Taкo}t( фiнaнсoвa дiяльнiсть, ПoB'яЗaнa з фopмyвaнням,lIoIIIToBих Ta
poзмiщeнням pезеpвiв тa ik yпpaвлiнням.

ГOBAPИсTBO З oДATкoBoIo BIДПOBIДAЛЬFIICTIO (ЕкCПPЕC CTPAХУBAI-IHЯ)
llрoтяГoМ 2О20 poку мaлo вiдкpитих фiлii чи ПpеДсTaBницTB.

ФyнкцioнaлЬнolo звiтнoстi e гpиBIIя. Звiтнiоть cкЛaцeнa B Tиcячaх ГpиBеIIЬ

I[я фiнaнсoвa звi
зlliгнoстi МсФЗ.

бyлa склaденa вiДпoвiднo дo Мiжнapoдних сTaнДapтiв фiнaнсoвoТ
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2. OсHOBи
I(oмгlaнiя пеpейшлa
BlllпoBlДнo Дo

фiнaнсoвoi звi

I(epyro.rись МCФЗ
l'pyДI{я 2013poкy. З
MCсDЗ' щo бyли
облiкy, тa poз'ясн
IliДпoвiДнo poз'
Мl)кнapoДнoгo

3. ПPиЙI{ЯTTя
З l оiчня 2018
iнrшoгo пеpедбa
B склaДi М
oПpиЛЮДненo
Зaстoсyвaння
Тoвapиствa.

4. OCTIOBHI

ocнoвнi зсtcобu

oснoвнi з

фiнaнсoве
IloBеДенTIя aкТиBy
aшropтизauiТ i

Кaпiтart
aктивiв. якi
генеpyBaTи
BlДпoBlДatoTЬ

ДoхoДи I BиTpaTи

Cyмa'
Пеpеoцlненa
aКТLlBy - це пеpедбa
oб'сктv oсIIoBних
в)ке ДoсяГ Toгo
кopиснoгo

Aмopтизaцiя
BПpoДoBiI( теpшriнy
ПpяМoЛlнlинoГo
ПpеДсТaBЛенl ТaкиМ

Булинки

oблaДнaння

Трaнспopтнi

Щo

сTABЛЕнtlЯ ФIIIAIIсOBOI зBITHOCTI
Мiжнapoлнi стaндapти фiнaнсoвоi звiтнoстi (MCФЗ) l сiчня 2Оl2 poку

MCФз (IFRS) 1 <Пеpше BикopисTaння мixснapoДних стaндap'гiв

, кoМпaнiя oбpaлa пеp им звiтним пеpioдoм piк, щo зaкiнчyеться 3l
дaти фiнaнсoвa звiтнiсть Кoмпaнii склaдaсTЬся вiДпoвiДнo Дo BиМoГ

PaДoro (Кoмiтетoм) з Мiх<нapoДI{их стaндapтiв бyхга_птеpсЬкoГo
Кoмiтету з TЛyМaчeнь мi>кнapoДнoi фiнaноoвoi звiтнocтi, a тaкoltt

Пoстiйнoгo кoмiтетy з TЛyМaЧенЬ, Щo бyли зaтвеpд>кенi кoмiте'гoм з

oблiкy тa Дiяли нa ДaTy скЛaДaн}tя фiнaнсoвoi звiтнoстi.

oBих TA ПЕPЕ'гJIяHУTI сTAIIДAPTи
МCФЗ 9 <Фiнaнсoвi iнстpyМeнTи) Мaс нo y pеДaкцlю' якa сере/l

змiнy пiдxoДiв Дo зМrншення кopиснoстi фiнaнсoBих iнстpyмeнтiв.

, oфiцiйнo нaBeДrниХ нa веб-сaйтi Мiнiстеpствa фiнaнсiв УкpaТrtи'
MCФЗ 16 <opендa>>, який нaбyв чиннoстi 01 сiчня 2019 poкy.
16 кOpендa)) не Мaс сyTTсBoГo BПЛиBy нa фiнaнсoвy звiтнiсть

oБЛIкoBoI IIOЛITики

пpидбaнi пiсля ДaTи ПеpeхoДy нa МCФЗ, BpaхoByloTЬcЯ у зBlT1 Прo

зa ПеpBиI{нoтo вapтiс Io' щo BкЛ}oчae всi витpaти, неoбхiднi для
сTaнy' [pLIДaTIroГo Дo BикopисТaння' зa BиpaХуBaнIIЯN{ нaкoпиченoТ

BlД Знецlнення.

BиTpaTи BкJ]IoЧaIoTь oснoвнi BиTpaTи.нa МoДеpнiзaцirо i зaмiнy ЧaсТиtl
теpмiн ix кopиснoi експлyaтaцiТ aбo пoкpaщyrоть Тх зДaтнiсть

Bитpaти Ha pеМoнT i oбслyгoByвaннЯ oсtloBних зacoбiв, якi не
BиIце кpитepiям кaпiтaлiзaцiТ, вiдoбpa)I(aTоTЬся в звiтi пpo сyкупнi

пеpioдy, B якoМy вoни бyли пoнeсенi

_ це ПеpBиЕIнa BapTlсTЬ oб'ектy oс[IoB[Iих зaсoбiв aбо
зa BиpaХ)/BaItняМ йoгo лiквiдaцiйнoi вapтостi. Лiквiдaцiйнa вapтiс'гь

сyМa, якy пiдпpисМсTBo oTpиМaЛo б нa дallиЙ N,IoN,IеrIT вiд pеaлiзaшiТ
пic.пя BиpaхyBaI{ня ouiкyвaних BиTpaт нa вибyття, якби Дaниil aкTLIB

i стaнy, B якoМy' iмoвipнo, вiн знaхoдиTиМеTЬся в кiнцi сBoгo тepмiну

oснoBних зaсoбiв пpизнaЧенa ДЛЯ списaння сyN{и' Щo aМopTизyеTЬся'
кopиснoгo BикopисTaI{ня aкTиBy l poзpaxoByсTЬся

Tеpшriни кopиснoГo BикopисТaння ГpуП
З BикopисTaI{нЯ]l{

oснoBI{иХ зaсoбiв

20-80poкiв

2-10 poкiв

5- 1Opoкiв
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Лiквiдaцiйнa

l]lД oцlнoк'

в пpибyткaх i

зliецlне}tня

Кoмпaнiя

пraйбyтнiх

Я*щo

BlДшкoДoBaнol

Меблi тa iншi зaсoби 4-10poкiв

Hе aмopтизyсTЬся

тepьliни кopионoГo BикopисTaння i МeToД нapaхyBaння aмopтизaцii
пеpеДиBЛяIoTЬcя нa кox(нoгo фiнaнсoвoГo poкy. Bплив буДь-якиx змiн, щo BиIlиI(aIoTЬ

foxiл aбo збитoк,

B пoПеprДIli пеpioди, BpaхoByсTЬся як змiнa oблiкoвoi oцiнки.

BиЕIикa}oTь B pезyлЬтaтi вибуття aбo лiквiдaцii oб'сктy oснoBltиx зaсoбiв,
BизнaLIaстЬся як мilк сyмaми вiд пpoдaхсу i бa.гlaнсoвolо вapтiотto aкTиBy i пpизнaсться

окmuвu

Hепla'гepia-гlьнi
oпеpaцiй, вpaх

з кiнцeвими теpмiнaми BикopисTaIIня' пpилбaнi B palvlкaх oкpеMих
зa вapтiстro пpидбaнHЯ Зa BиpaХyвalrняМ нaкoПиченoТ aмopтизar1iT i

Еtа1кoпичrнoгo вiд знецiнення. Atrлopтизaцiя нapaxoвyсTЬся piвнoмipнo пpoтяГoi\'I
'герМ1нy кopис}loГo BикopисTaння неМaTеpia.гlьних aктивiв. oвiкyвaнi теpмiни кopиснOП)
tsикopисTaння l нapaxyBaЕIня aМopTизaцiТ aнaлiзyroться нa кiнець кo)кнoГo звiтнol-o

всi змiни в oцiнкax вiДбивaтoтьcя в звiтнoстi бeз ПеpepaхyвaннЯпеploДy' пpи
пopiвняльних

I_Iемaтepiaтrьнi з неBизI{aчениМи теpмiнaми BикopисTaння, пpидбaнi в paмкaх oкреМиХ
oПeрaцlи' Bрaхo зa вapт'iстro пpидбaння зa BиpaхyBaIIняМ нaкoПиченoгo збиткy вiд

Heмaтеpiaльний cпиcyrTЬся пpи ПpoДaт<i aбo кoли вiД йoгo мaйбyTliЬoгo BикopисTaння
aбo вибyття не
немaтеpiaлЬнoгo

екoнoмiчних BиГoД. Дoxiд aбo збитoк вiд сПисaннЯ
, Щo e piзницеro мiж чистиМи с)ДМaМи вiд вибyття i бaлaнсoвoтo

BaрT1сTЮ aкTиBy' B:}B1T Пpo сyкyПнl ДoxoДи 1 BиTpaTи y МoМeIIT сПисaI{ня.

3нецiнeння aх зacoбiв i нeмоmepiсtльнuх окmaвiв

пеpeвipкy нaявнoстi iндикaтopiв знeцiнення бaлaнсoвoi вapтoстi

Земля

МaTеplaJIЬI{их 1

рOзpaxoByrTься

aк'[иBy, Кoмпaнiя
тaкий aкTиB.

При BияBЛeннl

BiДшкoДoвaнa
виpaхyвaнЁям
цlнtloсTl' oЧlкyBaнl
з BикopисTaнняIvI
orцiнкy вapтoстi

бa_пaнсoвy вapтiсть,

aкTиBlB. B paзi BияBЛrння бyДь-яких Taкиx iндикaтopiв
вapтiсть вiДпoвiДнoГo aкTиBy Для BиЗI{aчення poзмipy збиткy

вiД знецiнення ( тaкиil' с). Якщo неМo)кЛиBo oцiнити вiдtпкoдoвaнy вapтiсTЬ oкpеМoГo

Hемaтepiaльнi з неBизнaЧениМ TepМlнoМ кopиснoГo BикopисTaIIнЯ l неМaTеplaЛЬIrl
aкTиBи' не ГoToBl BикopисTaння, oцiнroloTЬcя нa пpеДМeт знeЦiнення як мiнiпlрl Щoрiк i

вiдtпкoдoвaнy вapтiсTЬ генеруЮчoi oДиницi, Дo якоi вiДнoсиTЬся

oзнaк ]vto}кЛиBoГo знецlненнЯ

BизI{aЧarТЬся як бiльrпе iз спpaведливoi вapтостi aкTивy Зa
нa pеaлiзaцiro i експлyaтauiйнoТ цiннoотi. Пpи oцiнцi експлyaтaцiйноТ

yTнr пoToки ГpoшIoBиХ кOIIITIB ДискoIrTyIоTЬся Дo ПpиBеДенol BaрToс'tl
Дискo}IтyBaI{ня Дo oПoДaTкyBaLIН'Я' шо вiдofipa}кar ПoToчнy pиFIкoBу
в чaci i pизикiв, BЛacТиBиХ Дal{oМy aкTиBy' вiднoснo яких oцiнкa

ПoToк1B lIе кoректyBaJIaся.

вapтiсть aкTиBy (aбo генеpyrovoi oдиницi) BияBJUIсTЬся нижчolo зa йoгo
балaнсoвa вapтiсть ЦЬoГo aкTиBy (генеpvтoнoТ oДиницi) зменrпyеTЬся Дo

Збитки вiд знецiнення вiдpaзy вiдoбpa)кaloTЬся в пpибyткax i
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збИTкaх, зa
BиПaДкy збитoк вiД

У випaДкaХ. кoЛи з
(генepyro.roi
BlДшкoДoBa}Io1
вapтiсть, якa 6улa
вiдoбpaжений
вlДрaЗу х(

BpaхoBусTЬcЯ зa
BpaхoByсTЬся як

Фiнaнсoвi aкTиBи
дoгoвipних

Фiнaнсoвi aктиви i
Тpaнзaкцiйнi
aкTиBlB l
вiДбивaних зa
aбo зменrшyroть
Пеpl]иHI{oIv1y

фiнaнсових aктивiв
Чеpез пpибyтки
пoлiтикa вiДнoснo
poздiлaх oблiкoвoi

Фiнaнсoвi aк'гиBи
вiдoбpaх<aroТЬся B

PизHaниx оyм i мae
ПoГaсиTи зoбoв'

]v{еmod ефекmuвнoi

Це метoД
ДoхoД1B IIa BlДПoB
ouiкувaниx
псl бopгoвомy i
пo oфopмленнIо
бopгoвoгo
I\'{oМе}IT ПpииI{яTTя

Фiнсtнcовi лкmuвu

Фiнaнсoвi aкTиBи
BapTlсTIo чеpез
Шlo с
ГpoIIroBих кollITlB
oсoбливoстей i
сTaнДapTнl oПrpaцl
зДlисHення oП

фiнaнсoвих
aк'гaми aбo

Q) iн сt н с o в i аКll'lLl (J u ОСBЧПЗ
Cтopiнкa6iз 26

Фiнсlнcoвi

B IIaяBI{oсTl

BиПaДкlB' кoЛи aкTиB pa>(oBусTЬся зa oЦiненoro вapтiстro. B uьor''rу

нrння BpaхoByсTЬся як ЗN,IеншIеI{Hя pезеpBy Пo Пеpeoцlнцl

вiд знецiнення згoДoм вiДнoвлIoсTЬся, бaлaнсoвa вapтiоть aкTиI]y

) збiльrлyCTI>cЯ Дo сyМи' oтpимaнoi B pезyлЬ aтi нoвoi oцiнки йoгo

, Taк) пIoб нoвa бaл сoBa BapTiсть не ПеpeBищyBaлa бaлaнсову
6 BизнaЧеBa, якби Пo цЬoМy aкTиBy (генepyюнiй oдиницi) не бyв

вiд знецiнrнIIя B пoпеpеднi poки.BiднoBЛеI{ня збитку вiД знецiнення
в пpибуткaх i збиткaх' зa BиняTкoМ BиI]aДкIB' кoЛи aкTиB

вapтiстro. B цьoшry BиПaДкy вiДнoвлення збитку вiД знецiнення
pеЗерBy пo пеpеоцiнцi.

зoбoв'язaння BизнaIoTЬcя' кoЛи l(oмпaнiя сTaс сTopoнoIO
пo вiДпoвiДнoМy фiнaнсoвoмy iнстpyмен'гу

зoбoв'язaння спoчaTкy пpизнzшoTЬcЯ Зa сПpaBrДЛиBolo BapПсТtс)

безпoсе1lеднЬo пoB'язaнi з пpидбaнням aбo BиIIyскoМ фiнaнсoвих
зoбoв'язitнь (oкpiм фiнaноoвих aктивiв i фiнaнсoвиx зoбoв'язaнЬ,

вapтiстro чrpез пpибyтки aбo збитки), вiдпoвiднo збiльшryroть
вapтiсть фiнaнсoвиx aктивiв aбo фiнaнсoBих зoбoв'язaнЬ Пppl

Tpaнзaкцiйнi витpaти, що безпoсеpеДнЬo вiДнoсяться Дo пpиДбaння

фiнaноoвиx зoбoв'язaнь, якi вiлoбpaжeнo зa cпpaBеДЛиBolo BapTlст}o
збитки, вi.цнoсяться безпoсеpеДнЬo нa пpибyтки i збитки. oблiкoвa

Т пеpеoцiнки цих iнстpyментiв poзrrpивaсTЬся у вiДпoвiДних
ЛlTики, BикЛaДенol ни)кче

фiнaнсoвi Зoбoв'язaння, якi BзarМнo ЗapaхoвyIoTЬся' a чистi сyNlи

' ЛипIе тoдi, коли Компaнiя Мar юpиДиuнo зaкpiплене ПpaBo зaлiкy
aбo пoгaоити iх нa IIеTTo-oсT{oвi, aбo oДнoчaснo pеaлiзyвaти aктptв i

npoценmу

aМopTизoBaнoi вapтoстi бopгoвoгo iнстpyМенTy i poзпoдiлy пpoЦенТllИх
пеpioд. Ефективнa пpoценTнa стaBкa _ цr сTaBкa ДискoнTyBaнIrя

Гpo[IoBих нaДxoД)кrнь (вклrouaroчи всi oтpимaнi aбo зpoбленi плaтеясi

' щo (] невiД'смнoIo Чaстинoто ефективнoТ стaвки вiдсoткa, BиТpaTи

i iншi пpемiТ aбo Дискoнт) нa ouitсyвaний теpмiн Дo ПoГa[IенHя
aбo (якщo зacTocoBaнo) нa кopoтrший теpмiн Дo бaЛaнсoвoi вapтoстi нa

iнстpyмент} лo oблiкy

склaДaloTЬся з нaсTyПIIих кaTeгopiй: oцiнювaних 3a cIIpaBeДЛиBoIо
i збитки ((oCBЧПЗ>), yтpимyBaIIих Дo ПoГaшення (<УflП>l), тaких.

ПpoДa}кy ((HДП))' a Taкoж Пoзик' дебiтopськoТ зaбopгoвaнoстi i
фiнaнсoвих aктивiв дo тiсi aбo iнrшoi кaтегopiТ зaЛе)киTЬ вtд tх

пpидбaння i вiдбyвaеTЬся y МoМeнТ Тx пpийняTTя Дo oблiкy. Bсi
Пo пoкyПtti aбo пpoДaтry фiнaнсoвих aктивiв tlpизнaloTЬся нa Дa]'у
Cтaндapтнi oпеpauii Пo [oкyПцi aбo пpoлarl(y с ПoкyПкo}o aбo пpoдaiкеvI
щo виМaГaс ПocTaЧaння aктивiв в теpмiни' BсTaнoBЛенi нopмaTивIlиNIи
пpaкTикoro.



Фiнatrсoвi aкTиBи
квaлiфiкoвaнi пpи

Фiнaнсoвий aктив

a

a

якi
кopoTкoсTpoкoBиx

)/ lv1oМeнT

. B)киIBaЕI}lЯ

oблiкy aктивiв i

сtтpaведливoi
pизикaми aбo i
усrpеДин1

деpивaтивiв, i M
lItсТpyМеHT B

Фiнaнсoвi aкTиBи
Переoц1нки B

4)iнанcoвi аКmuвu,

Aкцii i oблiгaцii'
як tцo (r B
'гaкo)к с

aбo знецiненнi

вибyття aбo

ДивiДенДи, Щo

Cпpaведливa
)l(е BaЛЮTl l
B1ДнoсяTЬся нa
гpotiloBoГo aкTиBy
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як ОСBLIПЗ, aбo якщo BoI{и Пpизнaченi для тopгiвлi. aбo
вiддзеpкшrеннi в oблiкy як ОСВЧПЗ.

як (tlpизнaчeНklI4 ДllЯ TopГlBлl)), якLцo B1н

oснoвнotо МеТolo ПrpеПpoДaTи йoгo в мaйбyтнЬoМу;

лpийняттi дo 'oблiкy е чaстинolо пopтфеля фiнaноoвих iнстpyмtентiв,
Кoмпaнiсlо як eдиниЙ пopтфель, Пo якoМy }IеДaBня lоl'op1я

i пеpеrrpoдaжiв; aбo

, tIе floзнсtчениМ як iнстpyмеIiT хrД)I(yBaнItя в oпеpauii ефективнor'o
хeДя(yBaння.

ФiнaнсoвиЙ aктиъ, нeМaс ((пpизнaЧeLИlvl ДЛЯ тopгiвлi>, Мo)Itе бути пoзнaчений як ОСBLIПЗ
дo oблiкy, якщo:

клaсифiкaцii yсyвaе aбo знaчнo скopoчyс Диcбaлaнс в oцiнцi aбo
якиt1 мiг би виникнyти iнaкше;

. фiцaнсoвий e чacTиI-IoIo гpyПи фiнaнсoвих aктивiв, фiнaнсoвих зoбoв'язaнь aбo
i зoбoв'язaнь, yпpaвлiння i оЦiнкa якoi здiйснIoсTЬся нa oсновiгpyПи фiнaнсoвих

BlДПoBuIнo Дo ДoкyМеIITaлЬнo oфopмленoi стpaтегiТ yпpaвлirrня
стpaтегii КoмпaнiТ, i iнфopмaцiя пpo Taкy ГpyПy ПpеДсTaBлясTЬся

нa цiй oснoвi; aбo

. фir'aнсoвий e ЧaсTинolo iнстpyментУ, Щo шriстить oДин aбo Декiлькa вбyДoвaних
39 кФiнaнсoвi iнстpyМеIITи: Bиз}IaI{ня i oцiнко ДoзBoляс клaсифiкyвaтlr
(aктив aбo зoбoв'язaння) як ОСBЧПЗ.

вiдoбpalкalоTЬся зa сПpaBеДЛиBoIo вapтicтto з вiддзеpкaЛel{няМ
i збиткaх. Дивiденди i вiдсoтки, oтpимaнi пo фiнaнсoBoМy aкTиBу,

вiдoбpaжaтоTЬся Пo кIнrшi дoxoди/(витpaти), неTTo) звiтy пpo сyкyпнi ДoхoДи i витpaти

наявнi у нсtявнocmi dля пpodаэку'

к.ltaоифiкyються Як

ПoГaшaloTься' якi зBеpTaIoTЬся на opГaнiзoвaних pинкaх' клaсифiкy}oTЬся
ДЛя ПрoДa)кy) i вiдoбpaжaloTЬся Зa сПpaBeДлиBolo вapтiстtо. У КoмпaнiТ
в aкцii, Щo нe зBеpTaIоTЬся нa opгaнiзoвaномy pинкy' якi TaКo)I(

фiнaнcовi aкTиBи кaтегopii HflП i вpaхoвуIoTЬся Зa сПpaBеДЛиBoIo
вaртiстrо (oскiльки

Дoхoди i витpaти'

I}Baжae' Щo сПpaBeДЛиBу вapтiсть Мo)клиBo нaдiйнo oцiнити).

oТpиМyсTЬcя

пpи пеpBиFIн
yПpaBЛя}oTЬся

llIшroМy сyкyПнolvty
Ьиняткoм випaДкiв
ПрoценTIroТ стaвки,

cIIpaBе,цЛивiй вapтoстi, щo BиI{икaIоTЬ B pезyЛЬTaTi, пpизнalоTЬся B

i нaкoпиu1тоTЬся B pезеpвi пеpеouiнки фiнaнсoBих BкЛaДенЬl зa
знецtненнЯM ПpoценTl{oГo ДoХoДy, poзpaХoBaнoГo Пo МеToДy ефективнсlТ
кypсoBиХ piзниць, якi пpизнaroTЬся B прибyткaх i збиткax. Пpи виб1,ц'i

aкTиBy llaкoПиЧенi дoхoди aбo витpaтИ, Щo paнirпе BизIIaIoTЬсЯ B
pеЗеpвl пеpеoцlнки фiнaнсoвих BклaДrнь, вiднoсяTЬся нa фiнaнсoвi pеЗyЛЬTaTи в пеpioлi

фiнaнсoвi prзyлЬTa
oByIoTЬся rro пaйoвиМ ц1нниМ ПaпrpaМ кaтегopii F{ДП, BlДI{oсЯТЬся нa
IIpи BиI{икltеннi y КoмпaнiТ пpaвa нa ik здобyття.

ГpolIIoBих aкTиBlB B 1IIo еМнlй вaлютi rсaтегopiТ H[П визнaчaсться в т'iii
yсTЬся зa oбмiнниМ кypсoМ нa звiтнy лaту. Кypсoвi piзницi. якi

aбo збитки' BизHaчaIoTЬся BихoДяЧи З aмopTизoBaнoi вapтостi
кypсовi piзницi ПpиЗнa}oTЬся в iнtпoмy cyкyПнoМу дoхoлi



З l t ецit tеt tl tlt фiнсtн

aкTиBy: нa
I]еГaTиBHa Д1я.

oб'сктивнi

нe ПpoBoДилacя i
Зtlецlнeння
пopтфеля
П.]]aТe)кlв. a Taкo)к

дебiтopсьrсoТ

flля фiнaнсoBих
plзHиця lvrl)к

Збитoк вiд
виHяTкoМ
paхyнoк резеpBy
ЗaoopГoBaнlсTЬ
сПисaних сyМ
збиткaх.

}IaкoПичеt{l B

I]aиoBих
прив'язaнo
збитolс вiд
вapтiсть ф
IrереBищyBaTи
BизнaBaЛoся.

Збитки вiд
i збиткaх, не

I(oмгraнiя гlpиПиняс

Фiнaнсoвi aкTиBи
Фiнaнсoвi aктиBи
pезyльтaтi oДнoГo

Дo

акmuвIв

нa нaявнiсTЬ oзнal( знецiнeння нa кo)кнy дaтy бaлaнсy
знeцiнeнишrи' кoЛи iснутoть oб'сктивнi свiДoцтвa Toгo' Щo B

бiльlш пoдiй, якi тpaпилиcя лicля ПrpBинI{oГo Bизнaння фiнaнсoвoгo
мaйбyтнiй pyх гpoшoвих кoIIITiв вiд дaнoi iнвестицii AIaДaНa

знецlHенHя Мo)I(yTЬ BкЛtoчaTи

iстoтнi ф скpyTи емiтентa aбo кoнтpaгентa; aбo

невикoнaння зoбoв'язaнь aбo неспЛaTa B сTpoк вiДсoткiв aбo oснoвнoi сyt!,Iи

зaбopгoвaнocтi; aбo

кoЛи lснyс щo Пoзич€LlIЬник збaнкpyтyс aбo ПpoBoДиTиме фiнaнсoву
pеopгaнiзauiro.

!,'пя тaкиx кaтегopiй aктивiв, як тopгiвельнa ДебiтоpсЬкa зaбopгoвaнiсть' для яких
or(iнкa нa ПpeДМeт iх знецiнення, ПoДaJlЬшa oцiнкa нa пpеДМеT

нa кoлекTивнtй oснoвi. oб'сктивним свiДoцTBoМ знецiнення Для
зaбopгoвaнoстi мorке слyя(иТи минyлий дoсвiд Кoмпaнii пo збopу

змiни B зaГzllrЬнoДep}кaBliих aбo peгioнaЛЬних екoнoмiчних
yМoBaх' якl Мo)ltyTЬ вкaзyBaTи I{a Мo)кЛиBe IIrBикoнaння зoбoв'язaнь вiДнoснo ПoГaшення

якi вiдoбpa)кeнo зa aМopTизoBaнolo вapтiстro, сyМo}o знецiнeння с
вapтiсr:ю aкTиBy i пoтoчнotо вapтicтto пеpедбauyBaних мaйбyтнiх

lloТoкlB ГрoшoвиХ
ДaнoГo фiнaноoвoгo

ДиcкoнToBaних Пo пеpвиннiй есperстивнiй стaвцi вiДсoткa Дляl

безпoсеpедI{ьo ЗМенIПyе бaлaнсoвy вapтiсть всiх фiнaнcoBиХ aктивiв. зa
дебiтopськoi зaбopгoвaнoстi, зниження вapтоотi якoi здiйснIoсTЬсЯ зa

знeцiнення. B paзi BизнaIIня безнaДiйнoтo тopгiвeльнa ДебiтopсЬкa
Taкo)к зa paхF{oк pезеpBy. oтpимaнi ЗГoДoМ вiдtпкoдyвaння paнiпlе

paХ)/нoк pезерBy. Змiни pезеpBy вiДбивaroтЬся B пpибyткaх i

Якщo фiнaнсoвий кaтегopii H{П визнaсTЬсЯ знецiнениtvt, To дoхo ди aбo BиТpa1'и.

Якщo B l]aсТyПнoМy

сyкyПнoМy пpибyткy, пеpенoсяTь в пpибyтки aбo збитки зa пepioд.

пеpiодi poзмip збиткy вiд знецiнення фiнaнсoBoгo aкTиBy (зa виняткoшt

ПoД1

кaтегopiТ I{ДП) зМeншIyrTЬоя i тaкe зМенпIенн Мoже бyти oб'скTиBнo
Якa МaЛa мiоце пiсля BизнaннЯ знецiнення, т r paнiше вiдoбpalкений

вiднoвлtoеTЬся Через пpибyтки тa збитки. Пp" цЬoМy бaлaнсoвa
aктивiв нa ДaTy вiднoвлення збиткy вiд знецiнeння не N{ox(е
y вapтiсть' якa бyлa б вiдoбpaясенa y BиПaДкy' Якщo б знецiнeння не

lнсTpyМен'гlB кaпlTaЛy, кaтегopiТ HДП, paнirпe вiдобpaженi в пpибyткaх
БyДь-якe збiльiпеннЯ сПpaBеДливоТ вapтoстi тaких aктивiв пiсля

Bизнaння збиткy вiд вiДбивaсться безпoсеpеДнЬo в iнtпомy сyкyПнoN,Iy пpибyтку

Пpunuнаtrtя вuЗнаtl фiнанcoвtlх сtкmuвiв

ти фiнaнсовi aктиви тiльки в paзi ПpиПинення дoгoвipних ПрaB }ia
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l11шoМy

aкTиBoМ Ta

фiнaнсoвим
пеpедaчi зaсoби

Пpи пoвнoмy

BиTpaТa'

кoHТpoлЬ

сПpaBеДЛиBol

сIIисyсTЬся' a

сПpaBеДлиBlи

нa aкTиBIloN4y
зaбopгoвaнiсть

Pезеpв пiд дебi

ПoЧaTкoBиМ

Сnuсання сpi

гpotпoвi ПoToки Пo aбo в paзi пеpелa.ri фiнaнсoBoгo aкTиBy i вiдпoвiдних pизикiв i вигoД

Якщo Кoмпaнiя не тrepeДae i не збеpiГaс ПpaкTичнo всi pизики Ta вигoДи вiД вoлoДiння
кoI{TpoJIIoBaTи пrpеДaний aктив, To Boнa ПpoДoB}I(yс вiдoбpalкaти свoro

i пoв'язaнi З IIиM мo>кливi зoбoв'язaння.

Якщo Кoп,Iпaнiя IIpaкTиIIнo Bс1 pизики Ta BигoДи вlД BoЛoДrння ПepеДarrиivl

, Boнa пpoДOв}I(y€ BpaxoByBaTут ДaниЙ фiнaнсoвий aктив' a oTpиМaнl Пpи
y виглядi зaбезпeчення Пoзики.

BизI{aння фiнaнсoвoгo aI(TиBy piзниця мirк бaлaнсoBolo вapтiстtо
aкТиIJy Ta cyМoю i нaле>кнoГo Дo oTpиМaння BиIIaГopoДи, a Taкo)к дoхiд aбo

в iнlпoмy ОyкyПнoМy пpибyткy, вiДнoоятьсянaпpи6утки i збитки

Якщo фiнaнсoвий cПисyrтЬся нe пoвнiстro (нaпpикЛaД' кoли пiдпpисмствo збеpiгaс зa

сoбoю мoжливiсть чacTину ПrpeДaнoгo aкTиBy aбo збеpiгar зa сoбoтo чaсTинy

ризикiв i вигoд, пoв' з вoлoДiнням (aле нr (ПpaкTичнo всi> pизики i вигoДи), Пpи цЬoМу
I{aД aкTиBoм збepiгaeться), Кoмпaнiя poзпoдiляе бaлaнсoву вapтiсть

ДaнoГo фiнaнсoвoгo aкTиBy мiж yтpимyвaнoТ i чaстинoro' якa сПиcyrTЬся' пpoпopuiйнo дo
циx Чaс'гин нa ДaTУ пеpедaнi. Piзниця мiж бaлaнcoвolo вapтiстro.

poзпoдiленolo нa , якa списyeTЬся' i сyмoro oтpимaнoi BиI{aгopoДИ Зa ЧacT'|нy' яку
бyль-якi нaкo[иЧенi poзпoдiленi нa цIo чaсTинy ДoхoДи aбo витpaти,

lIaсTI{у B ДaнoМy

Bизнaнl B lllшoМy
BиTpaTи' визнaнi

Стpoкoвi ДеПoзиTи

рoкy.

I{омпaнiя сПисyс
зaкiнчення стpoкy

Фiнсtнcoвi 'яЗання

yТpиМyBalloi i чaстини, якi списyIoTЬся.

Пoзuкu mсl зсtбopzoвсlнicmь

flебiтopськa зaбo якi мaroть фiксoвaнi aбo визнaченi плaтеrкi, i якi не кoTиpyIoTЬся
клaсифiкyroться як дебiтopськa зaбоpгoвaнiсть.,{eбiтopcькa

пo бa-пaнсoвiй вapтoстt.

Bнутpiшньo гpyПo пoзики Ta дебiтоpськa зaбoргoвaнiсть У iндивiдyaльнiй звiтнoстi
oблiкoвyloTЬся Пo вaртoстi

зaбopгoвaнiсть не нapaХoByвaBся.

Гpotuoвi

Гpoшoвi кoIIITи кoПI1]и нa paхyнкaх y бaнкaх, a Taкo)к бaнкiвськi ДeПoзиTи з

N{rнПIe TpЬoх MlсяцlB

Сmpокoвi umu

пpибуткy, вiднoсяться нa лpиб1,тки i збитки. .(оxoли aбo

lншoМy cyкyпнoМy пpибyткy, poзпoдiляroться Taкo)к пpопopцiйно

в себе бaнкiвськi ДеПoзиTи з ПoчaТкoвиМ сTpoкoМ вiд мiсяця дo

зoбoв'яЗань

нaнсoвi зoбoв'язaння тiльки y paзi ix пoгatпення' aнyЛIоBaI{ня aбo
МoГи tlo них. Piзниця мilк бaлaнсoвoю вapтiстro сПисaнoГo фiнaнсoвorю
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сtIpaBеДЛиBoIo

Pезерв пiд

Pезеpви

BpеГyЛIоBaння
неBизнaчеFIoсTl'
BикopисТaнняМ

У тих BиПaДкaх'
пеpедбaвaсться

зaбopгoвaнoотi

Гlеpедoплaти
сyМн1BIIy

opендa

I{tlлlnанiя як

Ilлaтежi з
Зzl BиняTкoМ BиП

BиникaIoTЬ зa

Кoмnанiя як

loхoди вiД

ПlДгoToBкy Ta
oреt{ДoBaнoГo aкTи
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Nrинyлиx ПoД1|4, ДЛЯ
eкoнoмiчнi вигoди' i

зoбoв'язaння i сплa
збиткaх.

aбo нaлежниМи Дo сПJIaТи BиI{aГopoДo}o BиЗI{aeTЬсЯ B пpибyткaх i

Topeiвельна iн u'lсl кp e d amop c b I<a з аб opzo в сtнic mь
'l"opгoвa та iнrшa зaбopгoвaнiсть oцiнrorTЬся пpи ПеpвиннoМy визнaннi зa

зaбopгoвaнiсть не нapaхoByBaBся

Pезеpвu

кoЛи y Кoмпaнii с ПoToЧI{е зoбoв'язaннЯ, щo BиIIикЛo B pезyЛЬTaTi

пoГaшeння якoгo, ймoвipнo, пoтpiбне вибуття pесypсiв, Щo втiлroroть
пpи цьoМy Мox(нa здiйснити дoстoвipнy oцiнкy ДaнoГo зoбoв'язaння

Cyмa, BизI{aHa B pезеpBy' с нaйкpaщoro oцiнкoro кoмпенсaцii, неoбxiднoТ ДЛя
зoбoв'язaння нa звiтну ДrУ, бepyни Дo уBaГИ всi pИзИКИ i

пoтoчний зoбoв'яз
ГpolIIoBих пoтoкiв.

ДaниМ зобoв'язaнням. У Тиx BиПaЦкaх' кoЛи peзеpB oцrн}oстЬся з
Гpo[IoBих кotптiв, зa Дoпo]vloгolo якиx пepeдбauaеTЬся пoГaсиTи
йoгo бaлaнcoвa вapтiсть ЯBI:,Яс. сoбoю ПoToчнy вapтiсть ДaниХ

деякi aбo всi екoнoшriчнi вигoди, якi пoтpiбнi Для pеaлiзauii pезеpBу'
вiд тpетьoi стopoни, тaкa ДебiтopсЬкa зaбopгoвaнiсть визнaсTЬся як

aI(Tиt]' якщo ToЧнo вiДoмo, щo кoМПeнсaцiя бyле oтpиМaнa' i сyмy тaкoi лебiтopськoi
BkтзHaЧИTИ ДoсToBlpнo

Пеpedплаmu ч{ulbltuкалl

вiдoбpalкaroTЬcя зa сoбiвapтiсTlo, зa BиpaхyBaI{няМ pезrpBy пiл

opeнdсt

як фiнaнсoBa' кoЛи зa yМoBaМи opенДи opенДap беpе нa себе всi
oснoвнi pизики i
клaсифiкустЬся яl(

пoв'язaнi з вoлoдiнняМ opенДoвaниМ aкTиBoIи. Bся iнпra opеFlДa

opeнДи BlДIIoсяTЬся нa виTpaTи plBнoМlpнo ПpoTягoМ теpМlнy opенДи'
кoли iнrпий метoд poзпoдiлy BиTpaТ тoчнilше вiДпoвiДaе TиМЧaсoBolvlу

poзПoДlЛy екoнoМl BигoД вiд opенДoвaних aктивiв. 'Умoвнi оpенднi плaтежi, щo
oпеpaцiйнoТ opенди, BизI{aIoTЬся як BиTpaTи B ToN{y пеpioдi' B якoN,Iу

вoни бyли пoнесенi

Т opенди ]]изнaIоTЬся зa пpяМoлiнiйним МеToДoМ ПpoTяГoМ теpмiну лiТ
BlДПoBlДнol opенДи Пеpвiснi пpямi BиTpaTи opендодaвцiв. якi Пpяlvlo вiднoсятьсЯ Нa

дoгoвоpiв oпеpaцiйнoi opенди' ДoДaloTЬся Дo бaлaнсoвoT вapтoстi
i визнaroться нa ПряМoлiнiйнiй oонoвi ПpoTяГoМ сTpoкy дiТ opенди.



Bитpaти з ПoДaTl(y

Псlmoчнuй noс)аmoк

Cумa ПoToЧItoГo
piк. Зoбoв'ЯЗak|HЯ
сTaBoI( oПoДa
ЧиHнoсTI нa зBlT}Iy

Дoxoди вiд
ЯКИИ П|ДЛЯГaс
BхoДl зBиtlaинol

Hаdсtння

Дoхoди вiД нaДaння
Iснyс иМoBlpнlсTЬ
iroнесeнi aбo oчiк

Сmpахування
cпlpсtхoвllti pu3uI<

o.цнa сTopoнa (

сTрaхoBoгo пoлiоa).
BиЗнaченa нrПrBнa
сTpaхoBoГo пoлiсa.
вiдбyвaсться
BияBЛясTЬся П1оЛя

fiосилaeться нa
puЗuк' Щo
BкЛIoчaс ПеpеЛlк
Baлoвi пpемii
ПеpесTрaхyBaI{няМ.

Дiяльнoстi.
Пpешrii з вихiднoгo
Зa ДoГoBopaМи
дoгoвopiв виxiднoгo
пopтфелю, щo
щo пiДлягarоть
Умoви ДoГoBopу з

oбoв'яЗкoвo
зrlaчний збитoк

Улloвнi

Упloвнi зoбoв'яз
y пpимiткaх дo ф
pесypсlB' щo
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Ilodаmoк нсl

пpибyтoк aбo збитoк зa piк яBЛяIoTЬ сoбoro сyМу пoToЧнoгo пoДaTку

Tкy BизIIaчaсTЬся BихoДЯчи з BеЛичини oПoДaTкoByBaнoГo пpибyтку зa
ПoToчнoГo пoДaТкy нa пpибyтoк poзpaхoByсTЬcя з BикopисTaнFIяNl
BсTaнoB;rених зaкoнoДaвсTвoМ, щo нaбpaв aбo прaкTичнo нaбрaв

Buзнсtння

визнzt}oTЬся в poзмipi спpaведливoi вapтoстi ви {aгopoДи' oтpимaнoi aбсl
i явля'rоть оoбoro сyМи Дo oTpиМaHня зa Toвapи Ta IIoсЛyги, нaдaнi

pськoi дiяльнoстi'

BизнaIoTЬся, кoЛи: сyМa ДoхoДiв мoxсe бyти дoстoвipнo визHaЧенa;
щo rкoнoМivнi вигoди, ПoB'язaнi з oпеpaцiсro, нaдiйлщь ItoмпaнiT i

BИTpaTИ' Iloв'язaнi з oпеpaцiсIo' Мo)кyTЬ бyти дoотoвipнo Bиз}Iaче}Il

нierc cmpахуваltня Jlcumntя. Baзначeння cmpахoвozo dozовopу mrt

Biдпoвiднo Bизнaчення МCФЗ 4, стpaхoвий кoнтpaкT _ це кoнTpaкT! згiДнo з як}IМ
к) пpиймaс знaчний стpaхoвий pиЗик iнrпoi cTopoни (влaсникa

HaДaTИ кoМПенсaцirо влaсникoвi стpaхoBoГo пoЛiсa, Якшto
мaйбyтня пoДiя (стpaхoвий випaдoк) негaTиBнo BIIЛине IIa BЛaсниI(a

Мeжaх с'TpaxoBиx кoнтpaктiв' сTpaхoBий випaДoк _ це подiЯ' ЯКa
сTpoкy дii кoнтpaктy, нaвiть якЩo збитoк внaслiДoк цiсi пoдiТ

сTpoкy Дl1 кoI{TpaкTy. Bизнaчення сTpaхoBoгo кoнTpaI(Ty
pиЗик' який МCФЗ 4 визнaчaс як pиЗик iнший нi>к фiнспtcсlrлtit

емiтентy BЛaсникoМ ДoГoBopу. Bизнaчення фiнaнсoвoгo pизику
тa нефiнaнсoBих змiнних

ПoкaзylоTЬся з клaсифiкaцiсrо зa ПpЯМиМ сTpa yBalrнЯlvl Ta пpийнятl.tп,l
pяМе cTpaхyBaIIня ДеТaJIlзyсTЬся зa oкpеМиМи нaПpяМкaМи стpaховoТ

BкЛIoчaIoTь yсi премii, якi сплauенi aбo пiдлягarоть сплaтi
ПepесTpaхyвaння' yкЛaДениМи сTpaхoBикoМ. Пp" yкЛaДaннl

ПrprстрaхyBal{ня aбo внесеннi Дo них змiн ДoДarоться всi BхoДження Дtl
сплaтi; Пpи цЬoмy обoв'язкoвo вiднiмaюTься BихoДи з пopтфелro.

сTpaхoBикoм, який oблiковyстЬся як дoгoвip ПеpесTpaхyBal{ня'
oбгpyнтoвaну ймoвipнiсть тогo, щo ПеpесTpaхoBик Iuo)I(e ПoнесTи

ПpииняTTя cTpaхoвoгo pизикy

mа акmuвu

нe BизI{aIо]'Ься y фiнaнсoвiй звiтнoстi. Тaкi зoбoв'язaння poзкpиBa}oTЬсЯ
ЗB1TlroсTl' зa BиI{яTкoМ Tих випaдкiв, кoли ймoвipнiсть вiдтoкv

екoнoмiчнi вигoди, с незнaЧнoтo. Уnroвнi arстиви не BиЗнaIoTЬся У



5. IсTOTIII

У rlрoцесi

lIpaBoМlpнlсTЬ

МaIoTЬ lс'гoTllии
aк'гивiв тa зoбoв'

Oцiнкa стpoкiв
сyДжrння

oЧlкyBaнoГo
бyдyть експЛy

pсзеpB п1Д BpеГу
зби'гкiв
зBrгнy ДaTy'
Bll(шкoДyBaHЬ.
l]иМoГ' oтlке, iх

Зoбoв'язaння

aдеквaтнiсть зo

poЗpaxyнoк П

lIрeМlяx
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кoнсoлiДoвaнiй ф
iснyс дoстaтня йм

су/{жeння' oкpiм
I]IIлиB Нa cУNIuI,

зB1TIloсTl' aЛе poзкpиBaloTЬся y Пl)иМlТкaх B 'toМy BиПaДкy, ЯI(Iцo

ПpиПЛиBy екoнoмiчних BиГoД'

I ДжшPЕЛA I{ЕBизIIAЧЕнOCTI У oцшIкAх

Iсmomнi cуdысeння np o це c i З аc mo cу в ання o блiкo в o'i n oлimuкu.

oблiкoвoi пoлiтики КoмпaнiТ кеpiвництвo зpoбилo певнi пpoфеоiйпi
якi вимaгaroTЬ Bикopи TaIIнЯ oцiнoк, якi мaroть нaйбiльшr iстoтний

в фiнaнсoвiй звiтнoстi. I{i сyД)кення' сеpеД iнrпoго, BкЛIoчaIo'l'L

сTpaxoBик пеpеГЛяДaс свoТ дirочi pизики i пpoвoдить Tесf IIa

пpипyщення щoДo зДaTнoсTr BeсTи сBoIo ДrяЛЬн1сTЬ IIa

бсзпеpеpвнiй ocнoвt

()cttoвнi darcеpела llтItачeнocmi oцiнoк - Hи>кче нaвеДенi клтoчoвi ПpиПylцrння rrloДo
мaйбyтньoгo' a Taкo oснoвнi Д)кeреЛa l{eBизнaчrнoстi oцiнoк нa кiнець звiтнoгo пеpioду, якi

cTaTИ IIpичинoЮ Bнесeння сyTTrBиХ кopиГyBaнь До бalraнсoвoi вapтoс'r'i
ПpoTяГoМ нacTyПнoГo фiнaнсoвoГo poкy.

Сmpoкu вuкopuсmання ocнoвнuх заc oбiв

BикopисTaння oб'сктiв oснoвниx зaсoбiв зzlЛе)киTЬ вiд пpoфесiйнoго
яке зaснoBal{r нa дoсвiдi poбoти з aнarroгiчниМи aктивaми. Пpи

]}изнaЧе}Iнi стpoкiв кopиснoГo BикopисTaII я aктивiв кеpiвництвo беpе Дo yBaГи yМoBи
aктивiв, мopaльний знoс, фiзичний знoс i yмoви пpaцi, B яких

Дaнi aктиви. Змiнa бyДь-якoгo з цих yмoв aбo oцiнoк Мo)ке 1]

prзyльтaтi ПpиBеcTи кopиГyBaII ня мaiтбутнiх нopм aмopтизaцii.

б. кOIITPAкTHI oБoB'ЯЗAtIHя IIo ДoгoBoPAM сTPAхУBAIIня
КоIlтpaктнi зoбoв Пo сTpaХyBaIlнto iнlшoмy' нilк стpaхyBaHHя }I( |TTя' BклIoЧaIoTь в себе

збиткiв i pезеpв пiд незapoбленi пpемiй. Pезеpв пiд вpегyлIoBaI{I{я
нa poзpaхyнкy BapToстi всiх збиткiв Пoнесrних, lUIе не oПлaчениХ Ila

BиTpaти нa oбpoбкy i зменшенi нa ouiкyвaнy сyМy сПисaнЬ l lншIих
мaти мiсце вiдстpoнки в пoвiДoмленнi i пoгaшеннi певних ви/(ilз

вapтiоть не Мo)ке бyти тоvнo вiДoмa нa ДaTy звiту. Зoбoв'язaння
рoзрaХoByс'tЬся нa
lrрoГнoзниx BиМoг'

зBlTнy ДaTy BикopисTaIIняМ pЯДУ сTaнДapTIlих технiк aкTyapних
нa eмпipичних ДaHих i пoтoчних пpипyЩеннЯХ' якi мохсy'гь

1}кJIIoЧaTи Мap)ку
вapтoстi гpoшей

негaтивнi кoЛиBaIIня' Зoбoв'язaння не ДискoнTyIoTЬcя ДЛя oблiкy
чaсi. Pезеpв пiд виpiвнroвaння aбo кaтaстpoфи не сTBopIoeTЬся.

BИЗHaBalИ, кoЛи TеpМlн зa зoбoв'язaннями oПЛaTи BиМoГи
зaкlнЧyсTЬся' ДoГoBl
Ila кoжнy, звiтнy

aI{yЛIorTЬся aбo окaсoByсTЬся

згiДнo МCФЗ з МеToIo BизнaЧення I{aяBIIoсTl пrpеBиЩrння
OЧlкyBaItих BиМoГ вiДклaДeниx BиTpaT пpидбaння нaД незapoбленими пpемiями. Якпlo

щo сyМa незapoблених пpемiй в oблiкy е неaДекBaTнoIo, вiДхилення
BизнarTЬся y звiтi пpибyтки i збитки ПIЛяхoМ cTBopення pезеpBy пiд вiдхилеF{tIя l1O



7. BиPУЧкA BIД

IJиpyvкa вiл
1'ис.

lIoкaзники

y'toмy Числl

Pезеpви нeзapoблених
сТpaхoBих пЛaTeжlв з
обoв'язкoвoгo
зl}rгнoГo
Pсзеpви незapoблених
с]'paхoBих пЛaTежlв з
обoв'язкoвoгo
зl]lTHoгo
Чaсткa
rrезapoблених rтpемiй

Часткa
ttсзapoблених пpемiй

l{oхiд вiд реaлiзaцiТ
с'гpaхyBaH I{я' ltlшIих'
(зapoбленi стpaхoвi
040-050+060

8. сo

Сoбiвapтiсть вiД
'гис.

Зa2О20 piк бyлa пpeДсTaBЛеIIa нaсTyIIниМ чинoМ:

зa2020 piк бyлa ПpеДcTaBЛенa нaсTyIIниМ ЧинoM

IV кв

124'З

t20964,7

Кoд
pЯДКa

Усьoгo I кв. II кв. III кв

1 2 -1 4 5 6 7

I. Bизнaчення Дoхo;
010 4з9925'5 922'70.7 98015.2 1t6067 ,t

lнпIих' нlж сTpaxyBaIIня жиТгяз BиДlBпoBlД
1335'72,s

0ll 0.00 0.00

iзичних oсiб 012 з59'749'6 '74684,2 '785',7'7,1 96з57,8 l l0lз0'5

C'гpaхoвi плaтех<i (пpeм

вiл фiлiй
вi,ш стpaхувaльникiв - (
вiд пеpестpaхyвшIьникi 013 0.00 0.00

iз них вiд пеpестpaxyBa
rrеpезиДентiв

IьtlикlB- 014 0.00 0.00

Чaстки стpaхoвих пЛaт(
llrrескiв). нaлeжнi пеpес

жiв (пpeмiй,
гDaхoBикaМ

020
483, I 154.7 lзl.l

lвикaм- 021 0.00 0.00

95,7 l0l .6

pемiй тa зaJIицIки
pх(aвнoгo
{ня нa пoчaтoк

0з0 x l24 з86'7 t75 236,9 181996,6

pемiй тa ЗaЛишки
pжaBнoгo
rня нa кiнець

040 х 115 2з6'9 181996,6 r90 8r r,30

у pезepBaх
ПoЧaToк ЗBlтнoгo

050 х 9з.5 13s.6 t54.7

I90 8l l'з
0

2oзз0З.4

t44,4

y peзepBaх
кiнець звiтнoгo

060 х 1з5.6 ts4.'7 144,4

Iyг З BиДlB
: сTpaхyBaltrrя )киTTя
lежi),010-020+030-

070 360556,6 41з01.9 91 14з,5 107140,5

Стpaхoвi BипЛaTи Ti
с'гpaхoBi вiдrпкодyв tння

154 \81,2

}}итpaти, ПoB'язaнi:
pеГyЛIoBaIIняМ сTpa]
l}иПaДкiB (лiквiдaцii
витpaти), якi сTaЛис
звi'гнoму пеpioдi

loBих
нi
qу

22',72,9

Iппri ви'гpaтИ, Щo
н.lЛе}кaTЬ лo сoбiвatr
pеirлiзoBa}Iих ПoсЛу]

ToсTl 0,0

Cтоpiнкal3iз 2б



T 2 09s.9

Ipaцl |з 654.4

llЕUIЬн1 2 845.4

Aмopтизaцiя з03.8

Iltшi витpaти 14 з98.9

I}итpaти, пoв'язaнi
yклaДaнняМ Тa ПpoJ

2цoгoвopiв сTpaxyBa]
(aквiзaцiйнi витpaтl r)

oнгaцiетo
IHЯ

172102,6

Bитpaти, пoв'язaнi
yкЛaДallняМ Ta пpoJ
:loгoвopiв дepeсTpa

oнгaц1сIo
lуBaIIня

47,8

Iншi витpaти нa зб) г пoслyг 52 0

lllrшi oпеpaцiйнi дo> oДИ 2 87I,1

l}iдpaхyвaння y Trx
iнtпi, нiяt pеЗеpви I{(

rlpемiй

IlЧ}fl prзrpBи'
вapoблених 28 058.4

I}iлpaхyвaння y цен
стpaхoвi peзеpвнi ф

гpaЛ1зoBaнr
)нДи

| 28з'9

Iнtпi опеpaцiйнi виr paTи |0 Зз6,2

Iнrпi фiнaнсовi дoхс 2з 298,8

lnZt

^ГИc

9. AДMIIIICTРA BиTPATи

Aдмiнiстpaтивнi зa2020 piк poкy бyли пpeдстaвлeнi нaоTyIIниМ чинoм:

нa
I}iдpaхyвaння нa

10. BиTPATи tIA УТ

I3итpaги нa збyт зa piк бyли пpеДстaBлeнi нaстyпниМ чинoМ
'гис

ll. IHIIII oПЕP ДoxoДи TA BиTPATи

Iнп-ri oпеpaцiйнi TaBvffpaTИзa2О20 piк бyли пpеДcTaBЛенi нaстyпниМ чинoМ:

Cyми, щo
pеaлiзauii
сТpaхyB€rЛЬникoм iншoro oсoбoro 16 859,40
IIpaBa BиМoГи Дo

збитки

12. ФIHAIiCOBI Ди TA BиTPATи

B pезyльTaTи

Illrпi фiнaнсoвi зa2020 piк бyли ПpеДсTaBЛeнi нaстyпниМ ЧинoМ:
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сiння 20l5p.,
lIlilЛягaIoTЬ

. зa зaГ€UIЬниМ

зменшlення)

фirrarrсoвiй звiтн
бyхгaлтepсЬкoгo
1]иникaIoTЬ

. зa спецlzUIЬниМ
|4| '1.2 ПкУ.

зaсToсoByсTЬся

нapaхoBaних зa
с'гpaхoBl BI{ески'
oб'сктa

- ДЛЯ пoДaTкy IIa
(tt. l3б.1 ПКУ);
_ /IЛя ПoДaTкy нa

lloBгoсTpoкoBoгo
/_(oГoBopaМи

/(oГoBopilМи
14.l.116 цьoгo
Згiднo МсФз 12

rla пpибyтoк' щo

lIoДaTкlB нa
a)'гимuaсoвих
б) пеpенесення
в) пеpенесення

Для

olIol(aTкyBaння

(звiтних) poкiв),

бyхгаrrтеpсЬкoГo

Д]]aДI{яTи М1ЛЬиOII1B

13. ПoДAToк I{A

lloДaткoвий КoДекс

У зв'язкy iз зaстoс

IIaBеДенo y ПП. iз
сrrецiaльнi пpaвиЛa

IrrпpяМих [oДaTкlB

к

бyв oфiцiйнo пpийнятий в гpyлнi 2010 poкy.

IloBoгo пiдхoдy Дo oпoДaTкуBaння пpибyткy пiдпpиемств, з 01

змiнилoся фopмyлroвaння oб'ектa oПoДaTкyBa[Iня. Тeпеp oб'rкти, якi
BизIIaЧeнo oДpaзy в Декiлькoх сTaTях ПКУ. oонoвне BизнaЧенIIя

t.l ПКУ i пеpедбaнaс зaгarrьнi пpaBиЛa oпoДaTкyBaння пpибyTкy 'гa

TкyBaIIня ДoхoДy сTpaхoBикa:

oб'rктoм oпoДaTкyBal{ня с пpибyтoк iз дlкеpелoМ ПoxoД)кеIIHя З

УкpaТIrи Ta зa iТ Ме)кaМи, якиil BизнaЧaсTЬся шIЛяхoМ кopиГyBaIIня (збiльшeння a6<>

pезyЛЬTaTy Дo oпoДaTкyBaння (пpибyткy aбo збиткy), визнaненoГO y
пiдпpиешrствa вiДпoвiДнo Дo нaцioнaльних ПoЛo)кенЬ (стaндapтiв)

aбo мi>кнapoДних стaндapтiв фiнaнсoвoi звiтнoстi, нa piзницi, якi
Дo ПoЛo}I(енЬ цЬoгo poзДlЛy;

Bизнaчений згiднo з пп

У свoto vеpгy' пп. 1 1.1.2 ПКУ пеpeдбaненo' Щo oб'скт oПoДaTкyBaння сTpaxoBикa' Дo якoГo
BизI{aЧенa B1ДгIoBlДнo Дo ПП' IЗ6.2.I тa |з6.2.2 цЬoгo Кoдексу,

рoзpa(oByсTЬся як сyМa сTpaХoBиx IIЛaTr}кlB' сTpaхoBих BнlскlB' cTpaxoBих ПpеМ1и'
сTpaхyBaIIня i спiвстpaхyBaння. Пpи цьoмy сTpaхoBi плaтехti'

ПpeМu зa ДoГoBopaМи сПlBсTpaxyBaIIня BкЛIoчaIoTЬся Дo окЛaДy

поpедбaueнoТ Дoгo
cTpaхoBикa тiльки в poзмipi йoгo чaсTки cтpaхoвoТ пpемii'

спiвстpaхyBaнI{я.

lIiлпyнктoм 14l.1.1 BсTaнoBЛrнo TaЮ сTaBки:

BикoрисToByeTЬся бaзoвa (oснoвнa) cTaBкa ПoДaTкy: 18 вiдсoткiв

- 3 вiДсoткa зa ДoгoBopaМи сTpaхyBaIIня вiД oб'ектa oпoДaTкyBaння, Illo
l}изнaЧalTlся y Пп. 41,.1,.2 цЬoГo Кoдексy (тп. \З6.2.1 ПкУ)' тa 0 вiдсoткiв зa ДoгoBopaМи з

IIя жиTтя, ДoГoBopaМи дoбpoвiлЬнoГo МеДиЧнoгo сTpaхyBaння Ta
B Ме}кaх неДеpжaвI{oгo пeнсiйногo зaбeзпеuення, зoкpеМa,

Hя ДoДaTкoвoi пенсiТ, тa визнauених ПП. |4.I.52, I4.|.52I, |4.|.522 i
(пп. 1з6.2'2 ПКУ).

нa пpибyтoк>, вiдстpouенi пoдaткoвi зoбов'ЯзaHнЯ - сyМи пoДaткiв
сшлaтi в мaйбyтнiх пеpioдaх вiДпoвiДнo Дo oПoДaTкoByBaниХ

ТиМЧaсoBих plзницЬ щo пiдлягaIоTЬ oIIoДaTкyBaIIню. Biдстpoненi пoдaткoвi aктиви _ це сyМи
щo пiдлягaIоть вiдlпкoдyBaHIIIo в мaйбyтнiх пеpioдaх вiдпoвiднo Дo
Щo не пiдлягaroть oПoДaTкyBaнIrЮ;

пoДaTкoBих збиткiв нa мaйбyтнi пеpioди;
ПoДaTкoBих пiльг нa мaйбyтнi пеpioди.

IIoДaTкy' y яких piнний дoxiд вiд бyдь-якoi Дiяльнoстi (зa BиpaхyBaнIIяМ
BизI{aЧениЙ зa тlpaвилaми бyхгaЛTеpсЬкoГо облiкy зa oстaннiй pivrrий

звiтний (пoдaткo ) пеpioд не ПеpеBиЩyr ДBaДцяTи мiльйoнiв ГpиBеIIЬ' oб'ск'г
в,ИЗ:яaЧuTИся без кopигyBaIIня фiнaноoBoгo pезyЛЬTaTy Дo oПoДaTкyBaнIrя

нa yсi piзниrti ( вiД'eмногo знaЧення oб'eктa oПoДaгкyBaння МинyЛих пoДaTкol]их
вiдпoвiднo Дo ПoЛoжeнЬ ЦЬoгo poздiлy' Плaтник ПoДaTкy' y якoГo

piнний дoхiд ( BиpaхyBaIIняМ неПpЯМих пoдaткiв), визнaчeний зa ПpaBиЛaМи
зa oсTaнI{iй piuний звiтний (пoдaткoвий) пеpioд не ПеpeBиttlyс

ГpиBеIIЬ, Мaс ГIpaBo IIpИИLIЯTиI plшення Пpo незaсToсyBaнI{я кopигyBalrЬ
Cтopiнкal5iз 26



фiнaнcoвoГo pезy Дo oпoДaткyBalrня нa yоi piзницi (кpiм вiД'смнoгo знaчeння oб'ск'гa
olIoДaTкyBaнI{я ПoДaTкoBих (звiтних) poкiв), визнaченi вiДпoвiДнo Дo ПoЛo)I(еFIL

oДнoгo pa:}y ПpoTягoм бeзпepepвнoi сyкyпнoсTi poкiв B кoх(нoМ)/ з

бrзпеpepвнiй poкiв. B пoдaльшi poки тaкoi сyкyПнoсTi кopигyвaння фiнaнсoвoго
pезyЛЬTaTy Taкo}к зaстoсoByIoться (кpiм вiд'смнoгo знaчeння oб'ектa oпoДaTкyвaнllя
МиIlyЛих (звiтниx) poкiв).

Якщo У
pсзyЛЬTaTy Дo
МинyЛих пoДa

якиil тlpиilняв piшення пpo нeзaсToсyBaння кopиГyBaнЬ фiнaнсolзоt'о
нa yсi piзницi (кpiм вiД'смнoгo знaчення oб'сктa oпoДaTкyBarIIIя

(звiтних) poкiв), визнaченi вiдпoвiднo Дo ПoЛo)I(rнЬ цЬoГo poздiлy, в

бyДь-якoмy poцi pi.lний дoхiд (зa виpaxyвarlняМ неПpяМих пoдaткiв), визнaчений
?a пpaBиЛaМи oблiкy зa oсTaIIнiй pi.rний звiтний (пoлaткoвий) перio.,t
lIеpеBиЩyс мiльйoнiв гpиBеIlЬ' тaкиЙ ПЛaTник Bизнaчaс oб'скт oПoДaTкyBaI{IIя
IIoЧинaIoчи з TaкoГo poкy IIIJUIxoМ кopигyBaння фiнaнсoвoгo prзyЛЬTaTy Дo oПoДaTкyвaННЯ Нa
yсl p1зницl' вiдпoвiднo Дo пoЛoх(rнЬ цЬoгo poздiлy

Для цiлей пiдпyнкту дo piннoгo ДoхoДy вiд бyдь-якoТ Дiяльнoстi, визнaченoГo зa
IIpaBиЛaМи oблiкy, BкЛIoЧarTЬся ДoxiД (виpyнкa) вiд peа;liзaцii пpoдyкшii
('гoвapiв, poбiт, п ), iншri oпеpaцiйнi ДoxoДи' фiнaнсoвi ДoxoДи' iнlпi дoxoДи. ДoхiД зa

цьol'o poздiлy, не б
яких BикoнyсTЬcя
IIoДaTкy зaзнaЧaс y

ДoГoBopaМи
IкУ.

Cтpaxoвi
зaкoHoДaBо'гBa
екoнoМ1чн1
визнaченняi
aктивiв тa зoбoв'

кpитеpiй щoДo poзмipу ДoХoДy. Пpо пpийнятe piшення пЛa'гниI(
зB1TIloсT1 з цЬoгo ПoДaTкy, Iцo ПoДaеTЬcЯ зa Пrpшии plк B 'taкlи

' BизI{aЧrIIий згiДнo з пiдпyнктoм 141.1.2 пyнкту 14|.1 стaттi 141

пpеМll тa ДoхoДи B1Д 1нПIol ДlяЛЬнoсTr зПДнo чин}loГo
oПoДaTкyBaIIнIo B ПoToЧHoМy ПеploДl B мaйбyтнЬoМy пеpio,lti

BиГoДи зa циМи cTaTTяМи не бyлyть oПoДaTкoвУг,uTИcЯ. Bсi витpaти МaIoTЬ
ПoДaTкoBиx piзниць. Для poзpaхyнкy lк вiдстpoЧених ПoДaTкol]иx

BикopисToByIoTЬсЯ тим aсoвi пoДaткoвi piзницi' тoбтo piзницi, якi llри
BизIIaченнl сyМи пpибщкy (пoдaткoвoгo збиткy) мaйбyтнiх пеpioltiв
сtIpичини1-Ь CУМ, Щo пiДлягaroтЬ oПoДaTкyBal{нЮ aбo BиpaхyBaIIнЮ' кoJIи

чи зoбoв'язaння вiДtпкoДoвyсTЬся aбo пoгarпaсTЬcя. Тoмy, пpибa:raнсoвa вapтiсть
BизнaЧеннl бaзи пo сTaТTяx' пo яких мaйбyтнi екoнoмiчнi вигoДи не бyлy'гь
OlIoДaTкoBУBaTИcЯ сyМи не бyдуть BиpaхoByвalИcЯ в цiляx oПoДaTкyBaIIня' пoДaткoвa бaзa
IIpиplBHIoсTЬся Дo a.пaнсoвoi вapтoстi. Якщo ПoДaTкoBa 6aзa aкTиBy чи зoбoв'язaIrItя
ДoplBIIIoс иoГo
вiдстpoненi пoдa

BapToсTl' To TиМЧacoBa plзниця ДoplBIIIoe нyЛIo' BlДПoBUlнo'
aкTиBи тa зoбoв'язaння I{е BиникaIoTЬ.

202
нa 23 t6r 5

IIoдaтoк нa 9 963,7
/uяЛЬнoсTl
IoДaтoк HA IЗ |97

201 8p. 2019p.
tй пoДaтoк нa пpибутoк 12 10б'0 19 093.5
)к B1Д 1ншIo1 oшеpaЦlинor 8 з99,7 8 141,2

)к 81Д сTpaхoBol Д1ялЬнoсTr з ]06,з |0 946,з
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14. OснOBI-II ЗA Би

()снoвнi зaсoби

Гpyпи
oснoвних
зaсoбiв

ljyДинки,

Мaшини
TA

oблaДнaн
Fiя

Iнстpyмe
FlTи'

llpиЛaди'
iнвентap

ебл
Малoцiнн

I

tlеoбopoт
нi

мaтеpia-гlь
rli aктиви

Iнrпi
IrеМaTеpiaЛЬнi
aк'гиBи

зa2020p. бyли пpeдстaвленi нaсTyПним ЧинoМ

Рaзом

Немaтepiaльнi кoмпaнii зa2О20 piк:

За.лиrпoк
нa

кiнeць
poкy

Зaлиrцoк
нa

Пoчaтoк
poкy

Bибyлo
зa piк

Iнпri змiни зa
piк

пrpвlснa
(пepe_

ouiненa)
вapтiсть

знoс

Haдiйцrлo
зa piк

цеpвlс-
нa (пe_

peoцi-
нeнa)

вapтiсть

знoс пepBlсн
ol

(пеpeoшi
не-
нoi)

Bapтoстt

знoс
v

Hapa
xoBaн

o
aMop

тизaцi
Т

зa piк

пepBlонa
(пеpeouiн

е-
ria)

вapтiсть

:]IIoс

241s0.0 256з'9 262,1 2826

609,з 20,8 24,5 3 8,9 з,5

24150,0

594,9 24,З

2з5,'7 0,з zз5,4

41.6 41,6

25036,6 2584,7 24,5 39,2 265,6 2502t,9 2{150,3

Зaлишoк нa
ПoчaToк poкy

Зaлишoк нa
кiнець poкy

(пе
П(

B1

pBlснa
lеoцiне-
нa)
pTiсTЬ

нaкoпи-
чеI{a

aМopTи-
зaцiя

Haдiйшлo
зa piк

Hapaхo-
Baнo

aМopTи-
зaцii зa

piк

пеpвiснa
(пеpeoцi-

нeнa)
вapтiсть

нaкoпи-
ченa

aМopTи-
зaцiя

I3тpaти вiд

кopиснoстi зa
зМеншrннЯ

plк
Aвтopськi тa
сyМlжнl з
ItиМи пpaBа

45r,4 1з2,9 0 0 45I,4 1 35,1

451,4 \з2,9 0 0 45r.4 135,1Paзoм
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15. ЗAПACИ зa рrк

oблiк 'oцiнкa тa
MCБo Ns ? ''Зaпaси
oкpеМr

- Часткa B сTaryTHoMу
- Чaсткa B сTaryTHoMy

()пpибyткyвaння пo пеpвiснiй вapтoотt' Bизнaченlи згlДнo МCБo JФ 2. Пpи
IlсpеДaЧl y ПpoДa)к Ta пpи iнпroмy вибуттi зaПacИ oцiнювaлися МеToДoМ ФIФo.
Oцiнкa зaпaсiв нa бa-пaноy BизнaчaЛaся пo iх пеpвiснiй вapтocтi.

16. ФIIIAIICOBI зa 2020 piк

C'I'aнoм нaЗ1.12.2020 . TДB (ЕкCПPв'C сTPАХУBAHI]Я) вoлoдiе iнrrrими ДoBГoсTpoкoBиMи
фiнaнсoвими нa зaгaЛЬHy сyмy 50 025 тис. гpн'

зaПaсlB y зBlTI{oМy пeploДl ПpoBoДиЛисЬ З BpaхyBaнняМ BиМoГ
OДиницеrо зaпaсiв для 1уxraлTеpсЬкoГo o6лiкy Кoшrпaнiя BуIЗНaЧИЛa

зaпaсiв з poзбивкoю нa Bиди й гpyпи.

кaпiталi ТoB (AЗUI MoToPC) нa cуММy - 50 000,00 Tис.ГpH.
кaпiтaлi ToB (ABTOЦЕнTP MИКoЛАiB> нa сyММу _ 25 тис.гpн

17. ГPoш]oBI кo TA кoPoTкoCTPoкoBI ДЕПoЗиTи
Cтaнoм Нa 31 ГpyДня 2020p. гporшoвi кoIпTи Ta кopoTкocTpoкoвi ДепoзиTи бyли
ПpeДсTaBЛенr чинoМ

Бaлaнсoвa вapтiсть нa
з1.12.20|9 з|.12.2020

з2з,6

I

610,1

IlсlB нa скJIaДl

50,6 з|,9

ltlшi мaтеpiaли,

ljлaнки сTpaхoBих

IlсoBlРaзом (TиBи 660,7 355,5

Бaлaнсoвa вapтiсть нa

З1.|2.2019 з|.|2.2020

Io oбЛiкoByloTься зa сПpaвeДЛиBolo
ням змiн нa пpибyтoк aбo збитoк
Дaжy

60 025,00 50 025,00
Фiнaнсoвi aкТиBи,
I}ap'гlсTIо з B
y'гpиМyBaнlДЛя

aнсoBlPaзoм (тиBи б0 025'00 50 025,00
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I'porпoвi кorшти тa i
l l65 'гa 1|67)

к eквiвaленти (сyмa pядкiв
330 581,1

y ToМy числ1
в iнoземнiй
вaлroтi

зoкpeМа:нa ДепoзиTIl] lх p:rхyнкaх 24з з05,00
зoкpеМa:нa ПoToЧI{их paxункaх 87 0з8.5 237.6

BклaДи в бaнкax (леп
бaнкiвськoТ усTaHoBи

oзити), y тoМy.rислi (назвa 243 з05.0

AT ''fl,epхсaвний oщa,l ,ний бaнк УкpaТни'' 10 000.0
AТ ''.{еprкaвний oщa, :ний бaнк УкpaТни'' 15 000.0
А1'''!еpжaвний oщa] ,ний бaнк Укpaiни'' 8 000.0
AT ''!epтtaвний oщa] 'ний бaнк УкpaТни'' l4 000.0
A'l- "!еp>кaвний oщal ,ний бaнк УкpaТни'' 16 000.0
AT ''КPЕДOБAHК'' 500.0
AT ''КPЕДOБAHК'' l7 000.0
AТ ''КPЕДoБАHК'' l0 000.0
AT ''КPЕДOБAHк'' 10 000.0

8 600.0
13 000.0
l0 000.0

11 000.0

9 000.0

14 000.0
KCПoPTI{o-IMПoPTHиЙ

15 000.0

KCПoPTHo-IMПoPTHиИ
20 000.0

KCПoPТHo-IМПoPTниИ
10 000.0

АIi " Укpгaзбaнк"
АБ " Укpгaзбaнк"
АБ '' Укpгазбaнк''

AБ '' Укpгaзбaнк''

АБ '' Укpгазбaнк"

АБ '' Укpгaзбaнк''

^l'ЦЕPЖABIIййтl;AHК УКPATHИ''

^T 
''ДЕPжАBHИЙ Е

БAHК УКPAIHИ''
AТ ''ДЕP)кABHиЙ Е
ljAHК УКPAIHИ''
AT ''ДЕPжАBHИЙ Е
IjAHК УКРAТI]и''

KCПoPTHo-IMПoPTHI4I1
l s 000.0

Ь 14 1s0.0
БAHк ''ГЛoБУC'' I 000.0

I s00.0
500.0
50.0
5.0

AГ AГP
Al-''КoMЕP
AТ ''TACКOMБAHК

^T 
''ТAсКoМБАHк

AT ''ТAсКo
AT кУнiвеpса-пбaнк>

Зaлиrпoк
скЛaB 330 581 тис.

кoIIITiB Т!B кЕкоПprc CTpaхyBaHня) сTaнoМ нa 31 .12.2020 poку
з них: нa paхyнкaх в бaнкaх - 330 581 тис. Гpн.' щo вiДпoвiДaс

банкiвським Ta ДaниМ' вiдoбpaжениМ B фiнaнсoвiй звiтнoстi

ltt. BЛACHиЙ AЛ
I1pol'ягoм 2020 бyлa змiнa влaсникiв, в нaслiдок ПpoДzDкy фiзииними oсoбaми Baсa/tзе'l-apiелoм Шaкpoв тa BaсaДзe Hiнoro Tapieлiвнoю свoiх чaотoк B сTaTу нoмy кaпiталi Toвapис.гвa,

зl'iДнo ПpoTокoлу Pi yЧaсникa TOBAPИсТBA З ДoДATКoBoЮ BIДПOBIДAЛЬI-IIс'I'IO
вiд 30.03.2020 poкy Cepiя УAК J.lb 0408з2
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Чaстки B сTalуTHoMy сТaнoМ нa 31.12.20|9 poкy ПpеДс'гaBЛеHl tIaсTуПHиМ чинoМ

Учacнuк

Публiннe
кУкpaiнcькa

Чaо'гки в кaпiтaлi стaнoМ нa 31 '12.2020 poкy ПprДcтaвленi нacTyПtIиM ЧинoМ:

Учacнuк Чacmкa у
уmнoMу

%

Укpai'нcькa

cЬoгo

кaПlTaJI

Bии кaПl
IIepoзпoдiлений
(цеп
lнrцi

Iнфopмaцiя нopDIaTиB pизикoBoстi опеpацiй тa нopмaтиB ПЛаToспpoDroя(нoс.гi
тa ДoсTaTIIoстi кaпiтaлy TовapисTBa

l' Bеличинa

l.l.v
1.2. pезepв

l.з prзерB 7 658,8
1.4 2 з0l,8

540,з

3aеaльнuЙ poзмip
вклaОiв, щo вuзнaueнi
cmamуmoM (muc' еpн.)

Чaсmкa у
сmamуmHoMу
кaпimaлi, Yo

нe moвapucmвo
vtoбiльнa

43610.0 98

eКpoвuч 445,0 1

ЭлBHa 445,0
agэgQээJepleц ц
Bacadзe Hiнa Tapt
Bcьoгo 44 500,0

1

100

ЗaeaльнuЙ poзмip
вклadiв, щo вuзнaнeнi
cmamУmoм (muс. rpн.)

)He moвapucmвo
loбiльнa

44 411,0 99.8

)ИHГ)) 44,5 0,1ToB KУKPABTOЛ|
ToB к ABTO , 44,5 0,1

44 500,0 100

68 1 911

7з 789'2
tбyтoк
)

83 9s6.6

2 842,I

Пoкaзники Cтaнoм нa 3 l.l 2.2020, Tис. Гptl

}opмoвaних сTpaхoвих peзеpвiв, iз ниx:
1) тeхнiнних pезеpвiв

24l glg,1

242 042,4
нислi peзepви нeзapoблeних пpемiй
iaяBЛених, aЛe нe BиПлaЧeHих збиткiв

20з з0з,4

28 2з8,1
збиткiв' якi виникли, ЕUIе нe зaявлeнi

peзepB кoЛиBaнЬ збиткoвocтi
1.5. peзеpви кaтaстpoф

eзеpBи lз сTpaxyBaннЯ )киTTя

;лi pезеpви ДoBГoсTpoкoвих зaбoв''язaHЬ

2.2.у
2. l. у тoму

иy ЧиcЛl pезеpB нzlЛе)I(Hих BиПЛaT
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aBa BиМoги дo Пrpеcтp€rxoBикlB l24'з
Poздiли пacиBy Бaлaнсу

тpoкoвi зoбoв'язaння i зaбезпeчeння
Уcьoгo зa poздiлoм II 2з9 944,9

:oчнi зoбoв'язaння i зaбeзпечeння
Усьoгo зa poздiлoм III 26 64t,4

lнЯ, ПoB'язaнi з неoбopoтниМи aкTиBaMи'
|l'Л|1 NIЯ пpoдarl(y' Ta гpyпaМи вибутrя

Усьoгo зa poздiлoм IV

сTpaхoBш( peзepBlB,
в iнoзeмнiй валroтi

III.

Зoбoв'

0,0

0,0
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Зaлишoк кorштi
pезеpвних фoн,l

} y цеIrTpЕUIlзoBaних сTpaхoBих
,aх 17 684,4

Iншi неoбopoтн l aкTиBи 0
l{eбiтopськa зa(
ToBapи' poбoти.

opгoвaнiсть зa пpoдyкцiro,
ПoсЛyГи 7 078,9

l]ебiтopськa зa(
ЗaBИДaНИNIИ aBi

opгoBaIIrсTЬ зa poзpaХyllкaМи :

tнсaМи 171,6
Iнrпa пoтoчнa Д :бiтopськa зaбopгoвaнiсть 588,4
Пoтoчнi фiнaнс эвi iнвестицii 50 025,00
Гpoшi тa iх еквj BtlЛеI{Tи 330 581,10

Пoтoчнa кpеДи]
ToBapи. poбoTи.

opсЬкa зaбopгoвaнiсть зa:
ПoсЛyги 809,9

Пoтoчнa кpеДи']
cTpaхoBolo Д1Ял

opсЬкa зaбopгoвaнiсть зa
,I{1сTIo 12 066,6

Iншi пoтoчнi зo joв'язaння 7 061,0

ll: l:19. УПP PизикAMи

Упpавлiння каnImшlу

Кoмпaнiя свoiм кaпiтarroм ДЛЯ зaбезпечення безпеpеpвнoi Дiяльнoстi
ПlДПpисМсTBa мaйбyтньoмy i oднo.raонoi мaксимiзaцii пpибyткy. Кеpiвництвo
I(oмпaнiя пеpегляДae стpyкTypy сBoгo кaпiтa_пy. Ha ocнoвi pезультaтiв
Taкoгo Кoмпaнiя B}киBar зaхoДiв для збaлaнсyBaIIня зaгaльнoi сTpyкTypи
кaпiтaлy BvIIIЛaTvI дивiденДiв / poзпoдiлy пpибyткy

Оcнoвнi ф iнанcoв aх iнcmpумeнmiв

oснoвнi ф зoбoв'язaння Кoмпaнii BкЛIoчalo'гЬ TopгoBeЛьнy Ta rншy

Дiяльнoстi Кoмпaнiя NIAT piзнi фiнaноoвi aкTиBи' Taкl як lнBесTиц11' якl
oцlнIoIоTЬся зa cПpaBеДлиBolo вapтiстro чеpеЗ пpибyт.ки Tulз битки, iнвестицii,

кpеДиTopсЬкy
МеToIo Дaних

yTpиМyBaнl Дo

Cтaнoм нa
TaкиМ

Зaлишoк
Tис.Гpн'
Укpaiни,

fleбiтopськa
Пo ДoГoBopaМ

aнiсть, a Taкoж iнlпi дoвгoстpoкoвi зoбoв'язaння. oснoвнoro
iнстpyпleнтiв с залyнeння фiнaнcyвaнIlя для oпepaцiйнoТ

дебiтopськa зaбopгoвaнiсть, a Taкo)к гpoшoвi кoIIITи.

1 гpyдня 2О2Оp' фiнaнсoвi iнстpyменти КoмпaнiТ були пpедстaвлeнi

y ЦеIrTpaЛlзoBaних cTpaхoBих pеЗеpBниХ фoндaх в в сyмi 11, 684,4
з кoIПTlB poзМlщrl{Ilя B Мoтopнo (Тpaнспopтнoмy) Бropo

Дo BиМoг ЗaкoнoДaBсTBa.

зa пpoДyкцiro, тoвapи' poбoти, Пoслyги склaДaсTЬся з сyМ

бaгaжy _ |48,2 Тис.гpн- Baнтaжiв
нaзеМнoгo TpaнсПopTy (кpiм зaлiзничнoгo) - 369,5
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циBiЛЬнoi вiдпoвiдaльнoстi влaсникiв TpaнсПop.гних зaсoбiв (зa
ДoГoBopaN{и) - \06,7
цивiльнoi вiдпoвiдa;lьнoстi oПepaTopa ядеpнoi yс.IaнoBки Зa

' якa Мoх(e бyти зaподiянa внaслiдoк ядеpнoгo iнциДeнry в сyмi
.Гpн.

зaбopгoвaнiсть зa poзptlХyнкaМи B сyмi 171,6 тис.гpн., зa rt;ИДaтИI'tl:.iI

з aBaIIcoBих плaтеrкiв нa МеДиЧнi зaклaди з якиМи опiвпpaцIoс

зaбopгoвaнiсть в сyмi 58{l,4 Tис.гpн. скЛaДaеTьcя
плaTeжaМ' B ToМy чисЛ1 гoспoДapсЬкиМ poзpaxyHкaМ

зaбopгoвaнiсть зa ToBapи, poбoти, пocЛyги в сyмi 808,9 TисяЧ
з poзpaхyнкlв пo гoопoДapсЬкl ДlяЛЬнoсTr.

зaбopгoвaнiсть зa сTpaхoBolo Дiяльнiсттo в сyмi 12 066,6
з зoбoв'язaнь Пo aгеI{TсЬкиМ ДoГoвopaМ' Ta ДoгoBopaм !ПХ.

'ЯЗal:l:Я в сyмi 7 067,00 Tис.Гpн' в oснoвнiй свoТй чaстинi цe
сTpaхyBaIIня, TеpМlн Д11 яких не нaсTaB.

Щo BиI{икaють вiД фiнaнсoвиx iнcтpyivreнтiв Кoмпaнii-кpедитний
pизик змiни ПpoЦеHTIIих cTaBoк i вaлroтний pизик

фiнaнcoвими aкTиBaМи КoмпaнiТ с гporпoвi кoIIITи' a Taкo)к
Гporпoвi кoIIITи Ta сTpoкoвi депoзити oцiнroюTЬся з

pизикoМ' oокiльки poзмiщенi y фiнaноoвих iнститyтaх, якi
нaДaниtт МaIoTЬ мiнiмaльний pизик лефoлтy

Taкorк пiддaсться pизикy ToГo' Щo клiснт Мo)ке не oПЛaTити aбo не
BикoнaTи сBol 'ЯЗaHHя B сTpoк пеpeД Кoмпaнirтo, Щo B pезyльтaтi пpизBеДe Дo

КoмпaнiТ. Кoмпaнiя BеДе lкopсткий кoнTpoЛЬ нaД сBorloфiнaнсoвих
дeбiтopськoro з

Cтpaхув

ядepнy
454,5

,(ебiтopоькa
aBaHсaМи
кoмпaнiя.

Iншa пoToЧнa

рoзpaхyнкiв пo

Пoтoчнa
ГpиBеI{Ь

Пo'гoчнa
'гис.Гpн.,

Iнrпi пoтoчнi
ПepеДПЛaTa зa

oснoвнi
pизик l pизик

Кpedumнaй

дебiтopськa
МlнlМ€}ЛЬниМ

Бaлaнсoвa
теpмiнoвих

Puзaк лiквidн

I{е
нaсTaIIня.
I(oмпaнiя
кOIIITIB ДЛя
плaтiжних

дeбiтopськoi Ta iншoi зaбopгoвaнoстi, ГpoпIoBих
, ЯBIIЯI сoбoro МaкcиМaЛЬний кpедитниЙ pизик Кoмпaнii.

кoIIITlB'

ToГo' щo Кoмпaнiя не зМoжr пoГaсиTи свoi зoбoв'ЯЗaння пo мipi ik
лiквiднoстi Кoмпaнiя peTеЛЬнo кoнTpoлIoсTЬся i yпpaвлясться

Пpoцес ДoкЛaДнoгo бrоджетyвaння TA ПpoП{oзy гpoIIIoBих
щoб ГapaIITyBaTи нalIBIl1cTЬ aДекBaTних зaco ДЛЯ Bикoнaння сBo
язaltЬ. Бiльшiсть видaткiв Кoмпaнiя с змiнними i зaлежaть вiд oбсягу

зaкЛIочених сTpaxyBaння.

Bалюmншtl puз

Baлютний яBЛяс сoбoro pизик ToГo' щo нa фiнaнсoвi pезyльтaти Кoмпaнii нa
ДaДyTЬ BIIЛиB змiни кypсiв oбмiнy BaЛIoT. Кoмпaнiя не зДiйснtoе
oпepaцiй в BaJIIoTaх

Cтopiнкa23iз 2б



20.

Пoв'язaнa
Тoвapиствoм.
I_{е мoже бyти

Maе

Cyб'eкт
Taких yМoB

Пoв'язaними

oCoБи

фiзиvнa oсoбa aбo оyб'скт гoспoДapюBallня' зв'язaнi з

oсoбa aбo близькиЙ poдин тaкoТ oсoби, Якщo тaкa oсoбa
Toвapиствo, aбo здiйснroe спiльний кo[ITpoЛЬ нaД ниМ'

BПЛиB нa Toвapиствo;
пpoвiднoгo yпpaвлiнськoгo rrеpсoЕaЛy Toвapиствa, aбo

сyб'скт кotlTpoЛIoс aбo сyTTrBo BПЛиBar Нa Дiяльнiсть

сyб'eкт тa ToвapиоTBo' с чЛeнaМи oднiеi Гpyпи;

lншIoГo
oбидвa
сTopoни;
T с спiльним пiдпpиемсTBoМ TpeTьoгo сyб'скTa ГoсПoДaploBal{ня, a
1ншIии 'lкт гoспoДapЮвallнЯ с aсoцiйoвaним пiltпpи МcTBoМ цЬoгo TpeTЬoГo
сyб'eктa

Мa

(

пiдпpисмcтвa.

r Пoв'язaним iз ToвapисTBoМ' якtцo BикoнyrTЬся бyдь-якa з

с aоoцiйoBaниМ пiдпpиемствoм aбo спiльним пiдпpисмствoм
скTa гoсПoДapIоBaIIня;
'lкTи гoспoДapюBallня с спiльними пiдпpиемсTBaМи oднiсi тpетьoТ

IIе BBa)кaIOTЬся

rкTи ГoсПoДapЮBallня' нaBlTЬ якщo, щo BoIlи МaIoTЬ clllЛЬнoГo
aбo iнlпoгo чЛенa пpовiднoгo yпpaвлiноькoг ПepсoнirЛy, aбo тoмy'

пpoвiднoгo yпpaвлiнськoгo ПеpсoнaЛy oДнoгo сyб'сктa
Мaс сyTTсBий вплив нa iнrпий сyб'eктгoсПoДaplоBallня;

УЧacЕИКИ, пpoсTo ToМy' щo BOIIи зДlионЮюТЬ сПlЛЬнии
зa ДшЛЬH1сTIO сПlЛьнoгo ПlДпpиrМсTBa;

oсoби, нaДaloTЬ фiнaнсyвaння;
Пpoф

Ta aгеIITсTBa opгaнy Дrр)кaBнor BлaДи, щo не кoнTpoлЮюTЬ' не
спiльнoгo кoIITpoЛЮ aбo нr МaIoTЬ сyTTсBoГo BпЛиBy Нa

, ПpoсTo якщo Boни МaIoTь звичaйнi вiднoсини з Тoвapиствoм;
IIoсTaч€UIЬник, сyб'скт гoсПoДapюBallнЯ, щo oTpиМaB пiльги
), дистpиб'IoTop, ГенrpaЛЬний aгент, з якиМ Toвapиствo зДiйонtoс

знaчнии oпеpaцiй, пpoсTo з пpичин екoнoмi.tнoi залежнoстi' що BиI{икar
B pезy BищeзiLзнaЧенoгo.

- ДBa

ДBa

oгlеpaцiя з ПoB
ToвapиствoМ'гa

Щo

язaнoю сTopoнoю - ПrprДaчa pесypсlB, ПoсЛyГa бoзoбoв'язaнь мiж
'яЗaнolo сTopoнolo, незaЛежнo вiд тoгo, чи Пpизнaчaсться цiнa.

Пеpелiк пoв' стopiн BизIIaчarTЬся ТoвapисTBoМ BpaхoByloчи сyтнiсть вiдносин,
a не ЛишIе фopмy.
Пеpeлiк пoв' стopiн BиЗHaЧarTЬся ToвapиотBoМ Bpa)(oBуroни сутнiсть вiднoсиH' a не
Лиш]е lopиДиЧнy opМy
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Cтaнoм нa 3l

- Bлaсники:
./ TОB к

TOB < -АBTo) - 0'0]%

IIPАT К

2020 poку ПoB'язaниМи cTopoHaМи Toвapиствa 6ули

TОЛIЗИHГD - 0'01%
2020 poку, вidcуmнс deбеmoве/кpedumoве сальdo з кToB

АB7'Оll
2020 poку' вidcуmнс deбemoвe/кpedumoвe cа.ltьdo з TОB кPУБDК -

99,8%
2020 poку, вidcуmнс dебеmoве/кpеdumoвe сшtьdo з ПPАT <УКPАBTОD

Чaсткa в
кaПl'l'€шl

0уo

oпеpaцiТ, щo з Пoв'язaним oсoбaми ПpеДоTaвЛенi в виглядi нaдaння ПoсЛyГ
сTpaxyBaнHя Ta B зapoбiтнoТ ПЛа;lИ' вiдпoвiднo

tl-[o ПpoBlДHoГo yПpaBЛlнсЬкoгo ПrpсoнaЛУ ДЛЯ цiлeй poзкpиття iнфopмaцiТ в

фiнaнсoвiй TO BpaхoBytoЧи, сутгевi oбмелtеttня, щoДo фyнкцioнaльних
ПoBHoBa)I(eHЬ' ПpaBиЛaМи' щoДo BнуTpitпньoгo кoH'гpoЛto' To сyTTсBoгo BПЛиBy Ha
'Гoвapиствo з oг нa нe пpийнятгя oднooсoбoвих piшeнь в чaстинi yкJlaДaння yГoД' щo

нa збiльшeння/зменrшення pесypciв Toвapиcтвa, Toщo' клtoчoвийМo)кyTЬ МaTи
yпpaвлiнський нe е сyб'сктoМ ДЛЯ poзкpиTTя'

2t. БEЗПЕPЕPBIIOCTI ДIяЛЬнOCTI

0у"

Фiнaнсoвa
безпеpеpвнoстi

'гaкo)к tIaliДеМiТ
Мo}ItyTЬ зI{aчнo

Toвapиствa
вiдпoвiдно

П1ДГoТoBЛенa BихoДЯчи з ПpиПyщrння
Дo якoГo pеaЛiЗaцiя aкTиBiB i пoгarпення

зoбoв'язaнь B хoДi зBичaйнoi дiяльнoстi. Фiнaнсoвa звiтнiсть Ilе BкЛIочaс
кopиГyBaIIня' неoбхiДнo бyлo б ПpoBeсTи B ToМy BипaДкy' якби ToвapисTBo не
Мoглo ПoДaлЬше зДiйснeння фiнaнсовo-ГoсПoДapсЬкoi Дiяльнoотi
BlДПoBlДI{o Дo безпepеpвнoстi Дiяльнoстi.

мaйбyтньoмy Toвapиствo пpoДoB}кyBaTиМе вiднyвaти BПЛиB
нrсTaбiЛЬнoТ в Дepжaвi, несTaбiЛЬнiсTIo фiнaнсoвoГo pинкy Укpaiни, a

COVID-19' ToвapисTBo не BoЛoДir неoбopoTниМи aкTиBaми, якi
знецiнитись внaслiдoк пaнДемii COVID-19 Ta зaПpoBaД}кення

кapaнTиIrниХ (o ) зaхoдiв' aбo спpaвеДЛиBa вapтiсть який мoже бyти
сyTTсBo y зB'язкy з ЧиМ не ПpoгrroзУe, Щo ЗaПpoBaД)кеннЯ TaкиХ зaхoДiB бyДе
МaTи ПpяМий фiнaнсoвий вплив нa ДiялЬнiс'гь ToвapисTBa y 2О20 poцi'

BaДження кapaIITиI{них Тa oбмежyвa-пЬниx зaхoдiв, ПoB'язaних з

Пoв'язaнi oоoби Poзмip BинaгopoДи

!иpeктop ll]уvьсс
АtЙpitвна

а Tеmяна p oзлlip нсlp сlхoв сlн oi' з аp o б imн o i nл аmu з а
2020 piк- 654 muc.еpн.

Гoлoвний бyхгал'
oлeнa Пeтpiвнa

еp Бaдpyк poзмip нсlpсlхoв анoi' заpoб imн oi' nлаmu за
2020 piк- 23] muc.zptt.

0%

Гoltoва Hаzляdoвс
О.M.

l'Pаdu Кoзiс 0 0уo

Чtен Hаzляdoвoi'' >аdu Бeй H'О. 0 0%

LIпеtt Hаzлltdoвoi'
I.B.

Pаdu Cенюmа 0

FIaтoмiсть,
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ПaIrДеMiсIo Co 19, мoхсe мaти свoiм нaслiдкoм нrгaтиBний нeпpямий фiнaноoвий
BПлиB I{a Toвapиствa, який IIoJUIГaс У зниrкеннi ПЛaToспpoмorкнoстi
кoнTpaГeнTlB,
лебiтopськoi

пoтeнцiйнo Мo)кe пpизBeсTи дo збiльшенHя pизикiв нeпoвеpнrння
opгoBaнoстi' зниlкення дiлoвoТ aкTиI]нoсTi, пoгiplпення pезyльтaтiв

фiнaнсoвoi Toвapиствa;
Кpiм , кrpiвництBy IIe вiдoмo пpo бyдь_якi знaчнr ПoД1l' пIo Мo)кyTЬ
BикЛикaTи y Мo)клиBoстi здiйснroвaти бeзпеprpBнy дiяльнiсть. Taким
ЧинoМ' фiнaнсoвoi звiтнoотi бyлo здiйснеIlo Bихo ДЯЧkI з ПpинциПy
бeзпеpеpвнoстi

22. ПoДп ПI ЗBITHoi ДATи

Сyттевi Щo мoх{yTЬ BПЛинyTи нa Дiяльнiсть пiдпpисМсTвa в2021 poцi,
ПpoтягoМ пlсЛя звtтнot Дa:rИ, aЛе Дo МoМеIITy зaTBеpДx(ення piннoТ звiтнoстi, не
вiдбyвaлись

2з. зATBЕP ФIIIAIIсoBoi зBITIIOсTI

звiтнiсть Зa 2020 piк, бyлa зaTBеpДх(енa Дo нaДaI{F{я
кеprBницTBoМ "18'' ЛIоToГo 2021poку

flиpектop T.A. II{yньсвa

Гoлoвний o.П. Бaдpyк

I-{я
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