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ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

[улока

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi та звiтних даних страховика Товариства з

додатковою вiдповiдальнiстю <Страхова Компанiя кМотор-Гарант) (далi по тексту ТЩВ кСК
кМотор-Гарант> або Компанiя), (код СДРПОУ З11544З5) , що знаходиться за адресою: 690б8,
м, Запорiжжя, вул. Вересаева, будинок 3.

Фiнансова звiтнiсть, яка пiдлягала аудиту:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом наЗ1.12.2019р.;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукуlrний дохiд) за 2019р.;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2019 piK;
- Звiт про власний капiтал за 2019 р,;- Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2019 piK, включаючи стислий виклад

значущих облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додасться, вiдображас достовiрно в ycix суттсвих

аспектах фiнансовий стан ТДВ (СК <Мотор-Гарант> на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi
результати i грошовi потоки за piK, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi (МСФЗ).

Основа Dля dулtкu

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiх<народних стандартiв аудиту (МСА).
Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi <Вiдповiдальнiсть

аудитора за аудит фiнансовоi звiтностi)) нашого звiту. Ми с незалежними по вiдношенню до
Itомпанii згiдно з Кодексом етики професiйних бухга-птерiв Ради з Мiжнародних стандартiв
етики для бухгалтерiв (Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами застосовними в YKpaiHi до
нашого аудиту фiнансовоi звiтностi, а Taкoxt ми виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до



цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми ввахсаемо, що отриманi нами аудиторськi докази с

достатнiми i прийнятними для використання ik як основи для нашоi думки.

Ключовi паmання оуdumу

Ключовi питання аудиту питання, якi, на професiйне судження аудитора, були
значущими пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiолу.

Ми визначили, що немае ключових питань аудиту, iнформацiю щодо яких слiд надати в

нашому звiтi.
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Вidповidальнiсmь управлiнськоzо персоншlу mа muх, Kozo наdiлено найвulцuлru
по вно в aJlceшHяMll, з а фiн анс о ву з в imнiсmь

Управлiнський персонал несе вiдповiдалънiсть за складання i достовiрне подання

фiнансовоi звiтностi вiдповiдно до МСФЗ та за таку систему внутрiшнього контролю, яку

управлiнський персон€lп визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi
звiтностi, що но мiстить суттевих викривлень внаслiдод пiахрайства або помилки.

При складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонап несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi Компанii продовж).вати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи,
де це застосовано; пит4ння, цIо стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM

випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Копцпанiю чи, .припинити

дiяльнiсть, або не мас iнших реальних aльтернатив цьому.
Органом, якого надiлено найвиiцими повноваженнями, визначено Загальнi збори

учасникiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за нагrrяд'Эа процесом фiнансового звiтуЁання КомпанiТ.

Нашими цiйми е отримання обrрунтованоi впевненостi, що фiнаясова звiтнiсть у
цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
аудитора, що мiстить нашу думку. Обгрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,
проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдЕо до МСА, завжди виявить суттеве
викривлення, якщо воно icHye. Викривленпя можуть !vr" результатом шахрайства або

помипки; вони вважаються суттевими,, якщо окремо' або в сукупностi, як обГрунтовано
очiкуеться, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на
ocHoBi цiеi фiнансовоi звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА., ми використовуемо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. iдентифiкусмо та оцiнюемо ризики суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi

.внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконуемо аудиторськi процедури у
вlдповlдь на цl ризики, а також отримуемо аудиторськi докази, що е достатнiми та прийнятними
для використання ix як основи для нашоi думки. Ризик не виявлення суттевого викривлення
внаслiдок шахрайства е вищим, нiж для викривлення внаспiдок помилки, оскiльки шахрайство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нохтування
заходЕlI\{и внутрiшнього контролю ;

. отримуемо розумlння заходlв внутрlшнього контролю, що стосуютъся аудиту, для

розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставин€lшt, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю

.- оцiнюемо прийнятнiсiь Ъастосованих ъбпiпоu"* полiтик та обrрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персонЕrлом;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персонаJIом
припупIоння про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, Ha.ocHoBi
отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи icHye суттева невизначенiсть щодо подiй
або умов, якi поставили б пiд значний cyMHiB можливiсть компанii продовжити безперервну

дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такоi cyTTeBoi невизначеностi, ми
.повиннi привернути увагу в свосму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацii у
фiнансовiй звiтностi або, якщо Taki розкритгя iнформацii е неналежними, модифiкувати свою
думку. Нашi висновки rрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту
аудитора. BTiM майбутнi подii або умови можуть примусити компанiю припинити свою
дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi.

. оцiнюемо загальне подання, структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкрит:гями iнформацii, а також те, чи показуе фiнансова звiтнiсть опеРацii та подiТ, що
покладенi 

" 
осrоЪу fi складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.



Ми повiдомляемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про

запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTeBi аудиторськi результатЙ,.включаючи
будь-якi cyTTeBi недолiки заходiв внутрiшньог0 контролю, виявленi нами пiД час аудитУ.

. Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми
виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iм про Bci стосунки й
iHmi питання, якi могли б обrрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу
незалежнiсть, а також, до цо застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

г

Предметом дiяльностi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю <Страхова компанiя
кМОТОР_ГАРАНТ) с надання страхових послуг у формi обов'язкового та добровiльного
страхування i фiнансова дiяльнiсть, пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв
та iх управлiнням.

У складi компанii станом на 31.12.19р. с 11 представництв та 1 вi/vцiл продажу
страхових продуктiв:

1. Волочиське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 31200, Хмельницька обл., Волочиський район, MicTo Волочиськ, вул.

Пушкiна, будинок 1 1А, тел.: +38(03845)З7029, +38(096)45З0467 .

2, Киiвське представництво Т{В кСК (МОТОР-ГАРАНТ)
Юридична адреса: 01133, м.Киiв, Печерський район, бульвар Лесi Украiнки, будинок 34,

KiMHaTa 21 0,тел.: +38(067)61 б01 03,

3. XapKiBcbKe представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 6|02З, XapKiBcbKa обл., м. XapKiB, Киiвський район, вул. Сумська,

будинок 1 32, тел.: +38(067)б 1 44972.

4. Вiддiл продажу страхових продуктiв в м. Енергодар ТЩВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ"
Юридична адреса: 71500, Запорiзька обл., MicTo Енергодар, вул. YKpaiHcbKa, будинок 2,

квартира 2, тел.: +З8(099)5 11526З.

5. Щнiпровське представництво J\lЪl ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 49000, ,Щнiпропетровська обл., MicTo Щнiпро, Соборний район, вул. П.
Нiрiнберга, будинок 10, тел.: +38(067)61 З2З44.

б. Тернопiльське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"

OcHoBHi BhoMocTi про страховика ТДВ (СК <<Мотор-Гарант>>>>

Повне найменування Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю
..Страхова компанiя,,МоТоР-ГАРАНТ"

код за едрпоу з l 1544з5
Мiсцезнаходження 69068. YKpaiHa, м. Запорiжжя, вул, Вересаева, З

.Щата державноТ реестрацiТ СвiДоrrгво пр державну рее,,сграцilо
Nе5488184Ю00l0427 вiд 05.09.2000р, видане
вlддlлом ре€страц11 та ,единого ,реестру

Шевченкiвськоi районноi адмiнiстрацii
Запорiзькоi MicbKoi Ради, м. Запорiжlкя

Основний вид дiяльностi б5.12 Lццi вI4д.I ФрахryваIffи, KpiM сграхувшпlя
життrI

Кiлькiсть штатних працiвникiв бб осiб
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IОридична адреса: 46009, Тернопiльська обл., MicTo Тернопiль, вул. Мазепи, будинок 1,

примirцення 8З,те.lt.: +38(067)61З4198.

7. Кременчуцьке представництво 'ГЛВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл., MicTo Кременчук, Автозаводський район, Bylr.

Перемоги, будинок 3А, тел..: +38(067)61 44676.

8. Одеське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, пр. Адмiральський,
34а, тел.: +3(067)6144658,

9. Миколаiвське представництво Nчl Т,ЩВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 54000, Миколаiвська обл., м. МиколаiЪ, вул. Соборна, 1, тел.:

+з 8(0б7)6 1 4465 8.

10. Миколаiвське представництво Nэ2 ТЩВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 54000, МиколаiЪська обл., м. Миколаiв, вул. Адмiральська, Зlб, тел.:
+38(067)61 44658,

11. Львiвське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 79005, Львiвська обл., м. Львiв, Галицький р-н, вул. М.Грушевського,
б.20, тел,: +38(067)6134198.

12. Кропивницьке представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, Подiльський р-н, вул.

Набережна, б. 9, тел, : +З 8(0 61)6|4З45I.

Оп uс ауdumорськоi перевiрка

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону
Украiни <Про аулит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, iнших заКонодавчих aKTiB

Украiни та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА) видання 201t6-

2017 poKiB в якостi нацiональних. Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування

доказiв на обгрунтування сум та iнформацii, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка
вiдповiдностi застосування принципiв облiку Концептуа-пьним основам фiнансовоi звiтностi,
прийнятiй облiковiй полiтицi.

Аудиторський звiт складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства Украiни в сферi
господарськоi дiяльностi: Законiв Украiни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових послуг)); кПро захист прав споживачiв>; кПро страхування>; <Про аудит

фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть); (Про бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiсть в YKpaiHi>>; Мi>rснародних стандартiв фiнансовоi звiтностi; Мiх<народних стандартiв
аудиту, а також наступних нормативних документiв: Постанови КМУ та розпорядження
Нацкомфiнпослуг щодо питань страховоi дiяльностi, <<Порядок складання звiтних даних
страховикiв>, затверд>ltений розlrорядженням .ЩержавноI KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни 0З.02,2004 р. N 39 зi змiнами та доповненнями; <Методика

формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж
страхування }киття)), затверджена розпорядженням ,Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни |1,12.2004 p.J\b3104 зi змiнами та доповненнями, кПолоrкення про
обов'язковi критерii i нормативи достатностi капiталу та платосrrроможностi, лiквiдностi,
прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика>, затверджене

розпорядженням Нацiональноi KoMicii, що здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв



фiнансових lтослуг 07.06.2018 р. Jф 850, Лiце_нзiйнi умови провадження господарськоi

дiяльностi з надання фiнансових послуг (KpiM професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв),

затверджених lrостановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 7 грудня2Olб р. JФ913; кМетодичнi

рекомендацii щодо iнформаrlii, яка стосуеться аудиту за 20t9 piK суб'ектiв господарювання,
нагляд за якими здiйснюе Нацкомфiнпослуг)), затвордя(енi розпорядженням Нацкомфiнпослуг
вiд25.02,2020 р. мз62

Iнформаtliя tцоdо BidпoBiOHocmi прuйняmiй обпtковiй поплmацi 
, :

Облiкова полiтика ТДВ кСК кМотор,Гарант)) встановлена накЕвом' Jф 328 вiд
З|.12.2015р. (зi змiнами та доповненнями) та розроблена з дотриманням вимог МСФЗ та МСБО.
Принципи облiковоi полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеноi фiнансовоi
звiтностi були розкритi в Примiтках до фiнансовоi звiтностi, В звiтному :перiодi облiкова
полiтика змiнювалась, що вiдповiдае вимогам щорiчних удосконалень МСФЗ, якi набули
чинностi з 01.01 .2О|9 року.

Прийнята керiвництвом страховика облiкова полiтика вiдповiдае вимогам законодавства
про бухгалтероький облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансовоi
звiтностi. Оцiнка статей активiв, зобов'язань, власного капiта.ltу та iх розкриття здiйснюсться
Товариством в цiлому з додержанням оцiнок та принципiв, встановлених МСФЗ та МСБО та
облiковоi полiтики.

Учаснак Часmка, % Часmка. zoH.

83,6 I0 292 832,00

Богуслаев Олександр
в'ячеславович

9,9 1 218 888,00

Кононенко Андрiй Петрович 6,5 800 280,00
Всього 100% 123l2 000,00

Сплата засновникiв своiх часток в статутному фондi вiдбувалася шляхом зарахування
грошових коштiв на поточний рахунок товариства. Формування статутного капiта-пу здiйснене
вiдповiдно до вимог ст.2 Закону УкраiЪи кПро страхування) Jф85/96-ВР вiд 0103.1996р. ]

Розмiр статутного капiтаlту вiдгlовИас законод€lвllим вимогап{ та статупrЙ докуN[ентаI\{, а
також повнiстю i своечасно сппачоний викrпочно грошовими коштами у термiни, встановленi
чинним законодавством, вiдображений у фiнансовiй звiтностi cTarroM на Зt.t2.2019 року в ycix
суrтевих аспектЕlх достовiрно та вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2019 року eMicii цiнних паперiв Товариство не здiйснюв€uIо, змiн в розмiрi
статутного капiталу на протязi 2019 року не вiдбувалось.
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За даними баrrансу станом на 31 ,|2.20t9 р. гарантiйний фонд ТДВ СК кМотор-Гарант>
складае 193788 тис.грн., а саме:

- резервний капiтал - 148522 тис.грн., в тому числi величина вiльних : резервiВ -
l48522тис.грн.;

- нерозподiлений прибуток - 45255 тис.грн.
- додатковий капiтал - 11 тис.грн.
Капimал у dооцiнках станом на 31 .l2.2}l9 року складае 42525 тис. грн., утворений за

рахунок проведення дооцiнки основних засобiв до справедливоi BapTocTi.

Нерозпоdiленuй прuбуmок ТДВ СК кМОТОР-ГАРАНТ) станом на З|.|2.2019 р.
становить 45255 тис. грн. Змiни у складi нерозподiленого прибутку виникли в результатi
отриманого чuсmоlо прuбуmку вiд господарськоi дiяпьностi в розмiрi 807 тис. грн. В звiтному

рочi було здiйснено розполiл прибутку минулих poKiB за наступними напрямкЕlп4и : на виплату

дивiдендiв, участникzlм- 5989тис.грн., на поповнення резервного фонДУ' 11725тис.грн.
(Протокол,збору учасникiв бlн вiд 28.02.19р.). Залишок нерозподiленого прибутку на початок

року було зменшено на l5 тис.грн. за рЕжунок виправлення помилок попереднього року.
Згiдно з даними балансу станом на 3I.12.2019 р. величинарезервноzо капim,алу становить

148522 тис. грн. Протягом 2019 року величина резервного капiталу була збiльшена за рахунок
розподiлу нерозподiленого прибутку на ll725 тис.грн.

Таким чином, власний капiтал Т.ЩВ кСК <Мотор-ГараЕт) станом Ha,3|,l2.Z0I9 р.

Станом на Зt,i2.2019 року величина чистих активiв ТДВ (СК <МотОр-Гарант) складас
249656 (3З4874 -З66 * (64381+20471)) тис. грн., що становить 9448,8 тис.евро.

Чистi активи на 2З7344 тис.грн. бiльше, нiж, величина статутного капiталу, що
вiдповiдае вимог€lI\4 ст.|44 ЩКУ та ст.30 Закону Украihи кПро страхування).,

Фiнансовi звiти об'сктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про BapTicTb чистих
активiв товариства за 2019 piK, тобто про розмiр його статутного, додаткового, резервного
кaпiтаlly,кaпiта.tlyyдooцiнкaхтaнepoзпoДiленoгoпpибyткy.

С mру кmур а iH в е сmа цiйно zo порmф еля
о складу поточних фiнансових iнвестицiй станом наЗl.|22019 р. входять TaKi цiннi папери:

NЬп/п EMiTeHT Едрпоу Вид Сумма,
тис. грн

Примiтка

1

MiHicTepcTBo Фiнансiв
УкраiЪи 1 з480 облiгацiя 22918

не обтяженi
зобов'язаннями

Усього 229]l8

,Щовгострокова дебiторська заборгованiсть представлена векселями, утримуваними
по ними в облiку за дисконтованою а саме:

NЬп/п Контрагент Едрпоу Сумма,
тис. грн

Примiтка

1 ТоВ кТЕРА-ГАРАНТ) з0447506 |з542
не обтяженi
зобов'язаннями

2 ТОВ <Гарант-Iнвест> з2O|з602 1645
не обтяженi
зобов'язаннями

Усього 15187
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розмiщеЕня стрчlхових резервiв та ix упр.lвлiшul, агентську дiяпьнiсть на користь iнших

,Щержавного страхування та страхування життя Товариство не здiйснювtulо.
Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть 1, вiдповiдностi з отриманими лiцензiями на право

1ис l дlяльностlнення

Вид дiяльностi
Номер лiцензii

(дозволу)
,Щата

видачi

.Щата
закiнчення
дll лIцензll
(лозволу)

Страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами (iншоi, нiж передбачена пунктами |2 - 14

цiеi cTaTTi)
лв299469 12.02.2007

безстрокова
Страхування кредитiв (у тому числi
вiдповiдальностi позиччlльника за непогашення
кредиту)

Ав299470 |2.0.2.2007
безстрокова

Страхування фiнансових ризикiв Ав299004 08.1 1.2006 безстрокова

Страхування медичних витрат Ав299467 |2.02.2007 безстрокова

Страхування водного транспорту (морсько.о '

внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)
Розпорядження
Ns2723

|9.12.20т9
безстрокова

|9.t2,20]I9

безстрокова

Страхування сiльськогосподарськоi продукцii 19.12.20|9
безстрокова

Страхування вiд нещасних випадкiв лв299002 08.1 1.2006
безстрокова

лв29900,7 08.11.2006
безстрокова

Страхування наземного транспорту (KpiM
залiзничного) лв299465 |2,02.2007

безстрокова

Страхування повiтряного транспорту лв299466 12.02.2007 безстрокова

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) Ав299006 08,1 1.2006 безстрокова

'Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ Ав299003 08.1 1.2006

безстрокова

Ав299005 08.1 1.200б
безстрокова

Страхування цивiльноi вiдповiдальностi власникiв
нЕIземного транспорту (включаrочи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

лв29947| 12.02.2007

безстрокова

Ав299468 |2.02.2007

безстрокова

8



Страхування спортсменiв вищих категорiй Розпорядження
J\ъ1998

10.10.2019

Страхування вiдповiдальностi морського
перевiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз
обслуговуванням морського транспорту, щодо
вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам,
багажу, поштi, вантажу, iншим користувачап{
морського транспорту та TpeTiM особам

Розпорядження
м1998 

]

10.10.2019

безстрокова
Розпорядження
м1998 10.10.2019

безстрокова

Особисте страхування прачiвникiв вiдомчоi (KpiM
тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з,.Щержавного бюджету Украihи) та
сiльськоi пожежноi охорони i членiв добровiльних
пожежних дружин (команд)

лв 299472 |2.02,2007

безстрокова
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi лв 29947з 12.02.2007

безстрокова
Авiацiйне страхуванЕя цивiльноi авiацii лв299474 l6.02.2007 безстрокова

Страхування цивiльноi вiдповiдальностi власникiв
транспортних засобiв (за внутрiшнiми договорами)

АЕ 190416 з0.I|.20|2
безстрокова

Страхування цивiльноi вiдповiда.тlьностi оператора
ядерноi установки за ядерЕу шкоду, 

"оа 
*оо,Ъ буiи

заподiяна внаспiдок ядерного iнциденту
лЕ28426з 20.I2.20lз

безстрокова
. Страхування цивiльноi вiдповiдальностi суб'ектiв
господарювання за шкоду, яку може бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'ектах
пlдвищено1 неоезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпечнi об'екти та об'екти,
господарська дiяльнiсть на яких може призвести
до аварiй екологiчного та caHiTapнo-
епiдемiологiчного характеру

лБ з2t66з 20.01,2006

безстрокова

Страхування вiдповiдальностi суб'ектiв
перевезення небезпечних вантажiв на випадок
настання нетативних наслiдкiв при перевезеннi
неоезпечних вантажlв

АБ 321853 13,03,200б

безстрокова

Страхування цивiльноi вiдповiдальностi громадян
УкраiЪи, що мають у власностi чи iншому
законному володiннi зброю, за шкоду, яка може
бути заподiяна третiй особi або if майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiеi зброi

АБ 321856 13.03.2006

безстрокова



Страхування предмета iпотоки вiд ризикiв ,

випадкового знищення, випадкового пошкоджецня
або псування

Розпорядження
t9,09.20119

З 04.10.2018 р, Компанiя е .rленом Лiги страхових органiзацiй УкраiЪи.
З 01.10,2018 р. Itомпанiя с членом Асоцiацii страхових органiзацiй Украiни.

Пiд час аудиту не встановлено порушення Лiцензiйних умов провад}кення cTpaxoBoi
дiяльностi.

10
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При складаннi договору в Товариствi керуються положеннями ст.
кПро страхування).

Аулитор пiдтверджуе, що умови укладених договорiв страхування
вiдповiдають затвердженим ,щержавною koMicieю з регулювання ринкiв
Украiни Правилам страхування по вiдповiдних видахt

16 Закону Украrни

та перестрахування

фiнансових посJryг

|2
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. ТДВ кСК кМотор-Гарант>> належить до банкiвськоi групи ( АТ кМотор - Банк>
МФО 313009). ТДВ (СК кМотор-Гарант)) дотримуеться встановлених нормативiв,
заходи вtIливу до фiнансовоi групи не застосовувались.

Iнформ""*,u?::::;:;::::;жт;:,:_.::;##::;:;:,iоiвidповidальносmi

.'
Компанiя е асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украiни з

07 травня 2003 р. i мае право на уклада""":до.оuорi" . обЪв'язково.о .rpu*y;;; urii"iro-
правовоi вiдповiдальностi власникiв наз9мних, транспоjтних засобiв з дiею на територii
УкраiЪи.

Станом Ha31.122019 р. Компанiя отворюе наступнi технiчнi резерви:- страховий резерв збиткiв, якi виникли, сlле не заявленi в cyMi l474,4 тис.црн.;
страховий резерв коливанI{я збитковостi -- 0 тис_.грн. ' ', " .

ТДВ <СК кМотор-Гарант) укладено договiр з ассiстанською компанiею (ТОВ кСмайл
CepBic> ,Щог Ns877/15 от 07.12.2015) за допомогою якоi забезпечена можливiстр опрацювЕlння
претензiй (врегулювацня страхових вйпадкiв):на всiй територii Украiни; а саме: забезпечено
прийняття та облiк повiдомлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за
номером безоплатноi телефонноi лiнii страховика про ik уlасникiв та обставини з метою
фiксацii повiдомлення ! налання rпсниlацI Щтп iнформацii про порядок урегулю-9ання збиткiв
TaBжиттяcтpaxoBикoмнeoбxiдниxзaxoдiв.,'''.

т!в кск кмотор-гарант))> дотримуеться умов забезпечення платоспроможностi
страховика, а також на будь-яку дату пiсля отриманiя лiцензii мае перевищення фактйчного
запасУ платоспрОможностi (нетго-активiв) , над розрахунковим нормативним запа.с.ом
платоспроможностi не менце нiж 25 вiдсоткiв, але не менше нiж 1 млн.евро за офiцiйним
курсом на дату розрахунку за:}начених показникiв.

Станом на 31. |2.20Т9 р. Компанiя створюе насryпнi технiчнi резерви:- резерв катастроф - 1396,9 тис.грн.
резерв незароблених премiй з обов'язкового страхування цивiльноi вiдповiдальностi за

ядерну шкоду станом на 31,I2.20t9 р. становить 301,6 тис. грн. та представленi банкiвськими
вкладами (депозитами). Частка перестраховикiв в визначеному резервiскоадае _ 164,6 тис.грн.

ТЩВ кСК <Мотор-Гарант)))) формуе та веде облiк страхового резерву збиткiв, якi
виникли але не заявленi, та страхового резерву коливань збитковостi.

тдВ кСК кМотор-Гарант))) укладае договорИ перестраХуваннЯ iЗ СТРаХОВИКаПiIИ-
нерезидентами про що розкрито iнформацiю в Роздiлi 5 Пояснювальноi записки до звiтних
ДaниxстpаxoBикaкПoяcненняЩoДooпepaцiйпepeсTpахyBaння)).

I н ф ормацiя u4 о d о пр о в е d е ння в нуmр iu.l н ь о z о ау d аmу (ко н mр олю)

органiзацiя та проведення внутрlшнього аудиту в Товариствi регламентуеться
<ПоложеНням прО службУ внутрiшнЬого аудиту)), затвердженим Загальними збЬрами учаЬникiв
(Протокол Nэ |46 вiд 21.08.2012 року). Наказом керiвника вiд 09.01.2013р. на посаду
вНУтрiшнього аудитора було призначено вiдповiдальну особу, ,Щiяльнiсть служби Ънутрiшнього
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аудиту здiйснюеться у вiдповiдностi з вимогами ст.15.1 Закону Украiни <Про фiнансовi послуги
та дер}кавне регулювання ринкiв фiнансових послуг) та нормативними актами НКФП.

Таблиця 1

показники Формула
Розрахунку

РозDахунок
Теоретичн
е значення ПримiткиСтаном на

31.12.20t 8р.
Станом на

31.12.20l9p.
1. Показники платоспроможностi

Коефiцiснт
поточноi (швидкоi)
лiквiлностi

q]_ 1(р.1 l95-p,1 100)

Ф.1 р.1695 + р.1700
,7,96 5qq 0,7_0,8

Характеризус,
наскiльки ймовiрно
погашення поточних
зобов'язань за рахунок
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грошових кош,гiв i ix
еквiвалентiв, поточних
(liнансових iнвсстиt]iй
,га лебiторськоi
забоогованостi

1.2
Коефiцiент
загальноi
лiквiдностi
(покриття)

ф.l р. l195+p.1200

Ф.1 р. 1695+ р.1700
7,96 5,92 2,0 _2,5

Вiдображас платiжIli
можливостj
пiдприемства щодо
сплати поточних
зобов'язань за умови
свосчасного
проведення

розрахункiв з
лебiтопами

1.3
Коефiцiонт
абсолютно]f
лiквiдностi ,,

ф.1 (р.1l65+р.l1б0)

4,42 2,5з 0,2 -0,25

Показуе, яка частина
поточних
(короткострокових)
зобов'язань може бути
погашена негайно

Ф.1 ряд. l695

2. Показники фiнансовоi стiйкостi
Ф.1 (rр. l500-1525)+ р.

i::_:__._._.

Ф,l р. 1495
0,065 0,096 (= 1,0

На кожну 1 грн.
власних коштiв,
вкладених в активи
Товариства,
доводиться 0,096 грн.
позикових.

11
Коефiцiснт
фiнансовоТ
незалежностi

1_1.1]1]]
Ф.1 (rр. 1500-1525)+ р.
1 695

15,28 10,3 з >=0,2

Визначас
спiввiдношегlня
власних коштiв до
зобов'язань

2.3
Коефiцiент
фiнансовоi
незалеэкностi

1].1.1.].13,

ф.l р,1530 5,4 4,72

Товариство досить
незалежне

3. Показники дiловоТ активностi
3.1
Коефiцiент
оборотностi
активiв

ф.2 р.2000

ф.l(р,1300 (гр.3) +

р 1 300 (гр.4)) / 2
0,30 0,24

Означас ефективнiсть
використання
Товариством ycix
наявних pecypciB,
незалежно вiд джерел
tхнього золуqgц"о

ф.2 р.2000

ф.l (р.1495(гр.3) +

р1495 (гр.4)) l 2
0,з 8 0,31

Показуе ефекr,ивнiсть
використання власного
капlталу

3.3 . Величина
покриття
зобов'язань
власним
капlталом

ф.l(р.l 195-1 100)
Ф.lр.lб95

ll6214 l022|9

4. Чистi активи ф. l(р. l300_p.1000-
(р.1595+р.1695) 254662 249656

Показники платоспроможностi та фiнансовоi стiйкостi Товариства витриманi, тобто
знaчнoбiльшeoпTимElпЬнoгoзHaчeння.'.''

Згiдно з розрахованими показнйкаI\{и фiнансово-господарськоi дiялъностi Товариства
можна зробити висновок про те, що фiнансовий cTutн ТЩВ кСК (Мотор - Гарант> станом на
З1|220t9 р: е 9адовiпьним ,i ,досить стабiльним. Результати аналiзу покtlзFикiв фiнансового
!таrу ТДВ <СК <Мотор - Гарант> характеризують, цо Товариство е,платоQпроможним та
фiнансово стiйким. ,
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Вцконання вимог Закону Украiни <<Пччуaзr фiнансовоiзвiтностi ia аудиторську
дiяльнiсть) вц 21,12,2017 }lb 2258.

Iнформацiл tцоdо празначеIlня mа спiiвпрацi з суб'gкmом oyotlmopigbko'i dtiлльн;осltli
'

ТОВ Аудиторську фiрму <Капiтал> було призначено на Rиконання цього завдання з
обов'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Зага.гrьними зборами учасникiв Товариства
(протоколОм J$ б/Н вiд 07.03.2019р.). АудиТ фiнансовоТ звiтностi ТДВ кd'к:]кМотор-Гарчнrо ,u

,piK, що закiнчуеться 31 грудня 2019 року, ми здiйснiЬемо вперше на пiдставi Договору вiд
2l .03.20|9 року JllЪ24l1 9.

ry ]u"лu""" 
-також 

е перш_им 
л роком проведення тоВ Аудиторська фiрма кКапiтал>

обов'язкового аудиту окремоi фiнансовоi звiтностi Товариства пiспя визнання Товариства
суб'ектом суспiльного iHTepecy у вiдповiдностi до вимог Закону УкраiЪи кПро бу<галтерський
облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaihi> вiд 16.07.|9g9 р. Nч 996-ХIV. '

..'Aуdumopcькioцiнкц..].'','
Ми викон€tпи наш аудит, визначаючи cyTTeBicTb та оцiнюючи ризик суттсвого,:

викривлення фiнансовоi звiтностi. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттевого викривлення ми
провели на piBHi фiнаrrсовоi звiтностi та_ца piBHi тверджень для класiв о.r.рчцiй, за.пишкiв
paxyHKiB i розкриттg, iнформацii. ТлеНтифiкуючи ризики суттевого виtкривленНЯ В: окремiй
фiнансовiй звiтностi, ми застосовували професiйний Ъ*.пrrцrь*.

Ризики на piBHi фiнансовоi звiтностi можуть виникати, зокрема, внаслiдок недолiкiв
оередовиrца контролю, а cal\{e недостатньоi компетентпостi утrравлiнського перi9налу,
вiдсутностi нагляду за складанням фiнансовоi звiтностi, блокуваншiй упрu"пir."пrй'персоналом внутрiшнього контролю, схилъностi до np""nuc".r"" активiв. iia пiдставi

ТРорма}r1, 
зlораноr у процеоi проведення процедур оцiнки ризикiв на piBHi окремоi фiнансовоi

звlтност1,,вкпючаючи аудиторськi докази, отриманi при оцiнцi структури заходiв контролю та
встановленнi того, чи бупи вони запровадженi, ми не виявили перелiчених ризикiв, якi привели
до модифiкацii нашоi лумки.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв сугтевого викривлення фiнансовоi'звiтностi внаспiдок
шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 кВiдповiда-ttьнiсть аудитора,, що стоiуеться
шахрайства, при аудитi фiнансовоi звiтностi>. Пiд час викончrrп" ,рjчедУр Ьцiнки ризикiв iпов'язаноi з ними дiяльностi для отримання розумiння суб'екrа iосподuрю"ur"" та його
середовища, включulючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагае мсД 3j5 кIдентифiкацiя

:i_ "У11 P":11i1 СУТТеВИХ Викривлен.ь через ,розуплilня суб'екта господарювання i tо.о
серелоFища), ми виконали процедури оцiнки стану внутрiшrнього контропю пiдприсмства.

KoHKp9THi дii у вiдповiдь на оцiнку аудитором ризикiв .уrr.uо.Ъ 
"r*рr"rrЪ"ня 

внаслiдок
шахрайства е проведена нап{и iдентифiкацiя рtов, а також оцiнки класiв операrriй, залиIrт_кiв на
РаХУНКаХ, РОЗКРИТТЯ iНформацii та тверджень, на якi вони можутБ вплiлвати, iЪur.i ;,, 

' 
''] 

, ,,, здiйснена перевiрка iнвентаризацiйних вiдомостей Товариства пiсля завершення
iнвентаризацii;

, проведенi пiдрахунки запипткiв на к!нець звiтного перiоду для мiнiмiзацii ризику
незалежного. манiпулювання протягом перiоду.мiж здiИс"енн", 

"rор"-ЙJ;-j 
"iй.*

звiтного перiоду;, здiйсненО тестуваннЯ цiлiсностi записiв та операцiй, створених зiа допомогою

. проведено тест на знецiнення фiнансових iнвестицiй;, проведено тест на визнання активами довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi за
векселями;

' }ровелена вибiркова перевiрка первинних бухгМтерських документiв та iншоiiнфopмaцii;'.]i.'''...'..
. направленнязапитiвкерiвництвутовариства;
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' ПРОВеДенО переВiрку результатiв роботи служби внутрiшнього аудиту та звiтiв.
в ходi аудиту отриманi докази наявностi господарських вiдносин з пов'язаними особами
у 2019 роцi у вiдповiдностi до норм законодавства.

нами були наданi запити до управлiнського персонапу, якi на нашу Д}мку, можуть мати
iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкаuii ризикiв .yrr.uoio urnprun.r""
внаслiдок пrахрайства або помилки. Ми виконали аналiтичнi процедУри, в тому числi по cyTi, з
використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Ми оrр"й*, розумiння зовнiьнiх
чинникiв, дiяльностi Товариства, структуру його власностi, cTpyKTJpy,ч.Ъоiiб фiнансування,
облiкову полiтику, цiлi та стратегii i пов!язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огJIяди
фiнансових результатiв.

.Щля оцiнки ризикiв сутт€вих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовувiIли свое

Т:_ф:lЙ_1.._!ЦТ.""Я. 
ПРОтягом виконання аудиторських процедур *" оrрlr*али- розумiння

системи контролю} якi були,розробленi та впровадженi управлiнським персоналом товариства

пiд час аудиту ми Ее знайпlли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути
Еашу увагу. На нашу Думку, заходи: *оiтропю, якi .йо.у"чв та яких лоrр"*уЪ*",
управлiнський персонал Товариства для запобiгання й виявлення шахрайства, е вiдпо"iдпйr" 

"uефективними.

пidmверdсtсення mоzо, що цей 3вim нвшrcilсноzо ауdаmора узzоdмсенuй з [оdаmковал,
звimом dля Aydamopcbшozo комimеmу Товарuсmва

Iнформацiю, що мiститься у цьому Звiтi незалежного аудитора щодо аудrrу] фiнансовоi
звiтностi Товариства було узгоджено з iнформацiею у Додатковому звiтi для Дудиъорського
KoMiTeTy Товариства та Нагпядовоi радц Товариства.

тверdнсення про ненаdання послуz, ,забороненчх законоdавсmвом, i прtо незалеlснiсmь
кпючовоzо.парmнера з ауdumу mа суб'екmа ауdаmорськоi diяльносmi Bid юрudччноi особч прч
провеDеннi ауdumу

т9в Аулиторська фiрма ккапiта-п> не надавало Товариству iнших послуг, заборонених статтею
6 ЗаКОНУ УКРаiНИ <ПРО аУДит фiнансовоi звiтностi та аудиторську лiялiнiсть> Ьi:д2у i2.20l7 J\b
2258_VIП протягоМ 2018 рокУ та у перiОд з 01 сiчнЯ ZdtЯ рокУ дЪ дчr' пiдписанн" ц"о.о Звiту
незалежного аудитора.

тов Аудиторська фiрма <капiтал> та ключовий партнер з аудиту е незалежними по
вiдношенню до Товариства згiдно з Кодексом ет"пй професiiiних бухгалтерiв Ради з
мiжнародних стандартiв етики для бу<галтерiв (Кодекс рмсЕБ) та етичними вимогап{и,
застосовними в Украiъi до нашого аудиту okpeMoi фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi
обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час пр";;;;;";-;r;;;";;
не було встЕlновлено жодних додаткових фактiв або питань, якi *о.пЙ б вплинутй ,u 11u*y
незалежнiстъ та на якi ми б хотiли звернуги Вашу увагу.
Iнформацiя про iHuli HadaHi ауdаmором або суб'екmом ауdumорськоi diяльносmi Товарасmву

Т,|!!!!: iliМ,ПОСлуz .з 
обов'язковоzо ауdаmу, lцо Hte por*po-i у hBimi про управлiоi) oio' у

ErнailcoBlu звrmносm,

ТОВ АудИторська фiрма кКапiта_тl> протягоМ 2019 року та у перiод з 01 сiчня 2020 року до дати
пiдписання цього Звiry незалежного аудитора не надавЕIло To"up"cruy iHirTi .roany.", фi*
послуг з обов'язкового аудиту.

пояснення tцоdо обсяzу ауdumу mа власmuвах dля ауdumу обмеuсень
Аулит передбачае виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв
стосовно сум та розкриттiв в окремiй фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр .rроц.дур залежить вiд
судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттевих викривпень oKpeMoi фiнансовоi
звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цй* риз"кiв,.аудиторрозглядае
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заходи внутрiшнього контролю, IIIo стосуються складання та достовiрного подання
Товариством oкpeмoi фiнансовоi звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi
вiдповiдають обставинаN{, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього
контролю Товариства. Аудит включае також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових
полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським nepbor*oм, та оцiнку
загального подання oKpeMoi фiнансовоi звiтностi.
Внаслiдок,властивих аудиту обмежень, якi е наслiдком характеру oKpeMoi фiнансовоi звiтностi,
характеру аудиторських процедур, потреби, щоб аудит прово!ивс" у плежu* обгрунтованого
перiоду часу та за обгрунтованою вартiстюо а також внаслiдок обмежень, властивих

||УТРiшнъому контролю, icHye неминучий ризик того, що деякi cyTTeBi викривлення в окремiй
фiнансовiй звiтностi можуть бути не виявленi HaBiTb в тому разi, якщо аудит нulлежно
спланований тавиконуеться вiдповiдно до МСА.
OcHoBHi вidомосmi про суб'екmа aydamopcbKo,t diiяльноёmi, rцо opo,ril. ауdum'

Аулит проведено ТОВ Аудиторська фiрма <Капiтал>, номер реестрацii в PeecTpi аудиторiв та
суб'ектiваудиторськоiдiяльпостi4645. . , ',':']' , ]] - ',
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аулиторська фiрма кКапiтал>. Iдентифiкацiйний
код за еЩРПОУ: 20503140. Юридична адреса: 69035, м. ЗапорiжЖq, пр. Соборний (пр. Ленiна),
t7O,б, прим. J\Ъ 1, тел. (061) 213-t7-45, 2|з-57-60, e-mail: afcapital2018@gmail.comr веб сайт:
www.afcapital.net.ua

тов Аудиторська фiрма <капiтал> включено до Реестру аудиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
дiяльностi до роздiлу 4 ксуб'екти аудиторськоi дiяйностi, якi мають право проводити
обов'язковиiт'аудит фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять Сусп^iльний-iнтерес>
заномером 4645. Посилання на реестр: https://www.apu.com.ualsubjekty-audytorskoi-dijahЪsti-
jaki-majuъpravo-provodpy-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-
suspilnyj-interes/

Партнером завдання з аудиту, результатом якого е цей Звiт цаторa е
Клименко оксана IBaHiBHa
(номер реестрацii в PeecTpi аулиторiв та суб'

<Аудитори> 1009З4)

Вiд iMeHi ТОВ Аулиторська фiрма <Капiтал>
директор Чiлiкiн Олександр Григорович
(номер реестрацii в PeecTpi аудиторiв та

<Аудитори) 101356)
суб'с

69035, м. Запорiжжя, пр. Соборний (пр. Ленiна), 1

тел. (061) 21З-17-45

12 березня 2020 року
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ТДВ оСrрахова компанiя <<Мотор-Гарант>>

Примir,ки до фiна1,1совоi звi,гнос,гi
(Diнапсова звitlltLiсmь Т!В кСtпрахова lсолlпаtliя кМоmор-Гаранп1)) пidzоmовлена за

звiпll tt Lй piK, suiuй вtiJпоча,с перiслс) з 0 ] сiчнst 2 0I 9 potcy по 3 ] zруdня 20l9 року.

Прuмimка l. OcHoBHi BidoMocmi про Компсtнiю:

'ГЩВ "Страхова компанiя "Мотор-Гарант" створена 05 вересня 2000 р.

Основною дiяльнiстtо Компанii с надання страхових та пов'язаних iз страхуванням послуг
на територii Украiни. Компанiя здiйснюс cBoto дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй, виданих

!ержавtrою KoMiciclo з регулювання ринку фiпансових посJIуг УкраТни. Компанiя здiйснrос

добровiльнi та обов'язковi види страхування, iншi, HirK страхування життя.
Компанiя мас ряд лiцензiй, виданих !ержавною tсомiсiею з регулювання ринкiв

фirrансових послуг Украiтrи ( дiючi лiцепзiТ представленi ниrкче):

Вид дiяльностi
Номер лiцензiТ

(дозволуо

розпорядження)

Щата
видачi

Щата
закiнчення
дiТ лiцензii
(дозволу)

Страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами (iншоi, Hilt передбаLIена пунктами 12 -

14 цiеi cTaTTi)

лв299469 1,2.02.2007

безст|эокова

С,грахування кредитiв (у тому .tислi

в iдпо вiлальн ocTi позиLIчLтьника за непогашення
ttlэедиту)

Ав299470 12.02.2007
безстрокова

Страхування фiнаrrсових ризиtсiв Ав299004 08.1 1.2006 безстрокова

Страхуваlлпя медиLIних витрат Ав299461 1,2.02,2007 безс,грокова

Страхування водIIого транспорту (морського
внутрiпrнього та iнших видiв водного
TpaHcrropTy)

Розпорядrкенrtя
Ng272З

|9.|2.20]l9
безстрокова

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаю.lи вiдповiдальнiсть
перевiзника)

Розпорядхсення
Ng272З

|9.|2.2019

безстрокова

С,грахування сiльськогосподарсьtсоi продукцii
Розпорядltселtня
Nс272З

19.12.2019
безстlэокова

Страхуваltня вiд неIцасних випалкiв Ав299002 08.1 1.2006
безстроltова

МеlIичне страхування (безперервI-Iе страхувапня
здоров'я)

Ав299007 08.1 1 .2006
безстрокова



Страхування наземI{ого транспорту (KpiM
за,ltiзничноt,о)

лв299465 |2.02,2007
бсзстlэокова

Страхуваtrня IIовiтряного транспорту лв299466 |2.02.200] безстрокова

Страхуван ня вантажiв та багаrку (вантажобагах<у) Ав299006 08.1 1.2006 безстрокова

Страхування вiд вогневих ризиtсiв та ризиltiв
сr:ихiйних явищ

Ав299003 08.1 1.2006
безстрокова

С,грахування майна (iншlого, нiж передбачено
пунк,гами 7-12)

Ав299005 08.1 1,2006
безстрокова

Страхування цивiлl,ноI вiдповiдальностi
власникiв наземноготранспорту (включаючи
вiдповiдальпi сть перевiзника)

лв299411, 12.02,2001

безстрокова

С,грахуrзалlня вiдповiлальностi власникiв
по tзi,l,ряного TpaHc]lopтy (вклtо.tаючи
вi/{повiлалыliсть перевiзн ика)

лв299468 |2.02.2001

безстрокова

Страхуватлня спортсменiв вищих категорiй
Розпорядхсення
N9l998

10. 10.201 9
безстрокова

СтрахуванняI вiдповiдальнос,гi морського
tlеревi:зниtса та виконавця робiт, пов'язаних iз
обслугов уrзаI]Ijям морсы(ого TpaI] спорту, щодо
вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирам,
багаrку, tlott_tTi, вантажу, iншrим користувачам
морського траI{спорту та TpeTiM особам

Розпорядженt,tя
Nq1998

l0,10.2019

безстрокова

Страхуванiля засобiв водI-Iого транспорту
Розпорядrкення
Nь1 998

10. 10.2019
безстроt<ова

ОсобисT,е страхуваrIIIя працiвникiв вiдомчоi (KpiM
,гих, яtti працюIоть в установах i органiзацiях, що
фirrансуються з !ержавного бюдхrету УкраТни) та
сiльськоi потtеlttноТ охорони i членiв
добровiльних по}кежних дружин (команд)

лв 299412 12.02.2001

безстрокова
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
трансгlоlэтi

лв 29947з |2.02,2001
безстрокова

Авiацiйне страхування цивiльlлоi авiацiI лв 299474 |6.02.2007 безстрокова

Страхування tlивiльноi вiдповiдальнос,гi
власниtсiв транспортttих засобiв (за вrrутрiшнiми
договорами)

АЕ 190416 30.11.2012
безстрокова

Страхування цивiльноi вiлповiдальностi
ollepaTopa ядерtтоТ установки за ядерну шкоду,
яка може бути заполiяна внаслiдок ядерного
iнцидеt,I,гу

^Е28426з
20,|2,20|з

безс,грокова



С,грахування цивiльtrоi вiдповiда.пьностi суб'сктiв
госIIодарювання за школу, яку може бути
заподiяно по)tежами та аварiями на об'сктах
пiдвищеноi небезпеки, включаючи
пожежовибухонебезпе.lнi об'екти та об'екти,
господарська дiяльнiсть на яких може призвести
до аварiй екологi.tного та caHiTapнo-
ett iдемiо;rогiчного характеру

АБ 32t66з 20.01.2006

Страхування вiдповiдальностi суб'сктiв
перевезення небезпе.rних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпе.lних ван,гажiв

АБ 321853 13.03.2006

безстlэоtсова

С,грахування цивiльноi вiдповiдальностi
громалян УкраТни, trlo маIоть у власностi чи
ittIltoMy законному володiнtti зброю, за шкоду,
яl(а може бути заподiяна третiй особi або ii майлtу
внаслiдок володiнtляl, зберiгання чи використання
цiсi зброI

АБ 321856 13.03.2006

безстрокова

Стlэахуванrlя прелмета iпотеки вiд ризикiв
виIlадкового знищення, виIIадкового
пошкодження або псування

Розпорядiкення
Na1 84З

19.09.2019

безстрокова

Itомпанiя е асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро УкраТни з

07 травня 200З р. i мае право на укладенння договорiв з обов'язкового страхування цивiльно-
правовоТ вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiею на територii
УrtраТrrи.

Згiztно Витягу з Про,гоколу NЪ83 загальних зборiв ч,llенiв об'сднання кЯдерний страховий
llул) Bltt 21 лис,гопада 2014 р. ТДВ кСК <Мотор-Гарант) прийнята в члени об'сднання
кЯIдерrrий страховий пуJI).

i{омпаlлiяt зареестроваI{а за адресою: YKpaiHa, м. Запорiхсжя, вуJI. Вересаева,3.
З 04.10.2018 р. Itомпанiя с .lленом Лiги страхових органiзацiй Украiни.
З 01.10.2018 р. Коп,Iпанiя е членом Асоцiацii страхових органiзацiй Украiни.
З 1 0.09.2019 р. компанiя с членом КиТвськоi торгово-промисловоi палати.

26,0].2019р. 'I'OI3 кРейтингове агентство "IВI-Рейтинг" визнаLIило рейтинг фiнансовоI
стiйкостi Т!В "СК "Мотор-Гарант" на piBHi uaAA (вiдмiнна фiнансова стiйкiсть, прогноз
кстабiльний>). Серти(liкат N91 1 100 100З \ вiд26.07 ,20|9р.

У ск"rrадi компанii станом на 31.12.19р. с 11 представництв та 1 вiддiл пролаrку
страхових продуктiв:

l. Воло.lисьtсе представ[Iицтво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
IОридична адреса: 31200, Хмелыtицька обл., Волочиський район, MicTo Воло.lиськ, вуJI.

I Iушкiна, будиtтоtt 1 1А, тел.: +З8(0З845)З7029, +38(096)45З0467 .

2. Киiвське преIIставIIицтво ТДВ (СК (МОТОР-ГАРАН1')
IОридична адреса: 0113З, м.Киiв, Печерський район, бульвар Лесi Украiнки, будинок 34,

KiMHaTa 2 1 0,тел.: t-З8(0б7)6 1 60 l 0З.

3. XapKiBcbKe представI,IицтI]о'ГДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 6102З, XaprtiBcbKa обл., м, XapKiB, Киiвський район, вул. Сумська,

бу2lиrtок 132, тел.: +38(067)61 44912.



4. Вiддiл продажу страхових пролуктiв у м. Енергодар ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ"
Юридична адреса: 7l500, Запорiзьrса обл., MicTo Енергодар, вул. YrcpaiHcbKa, будинок 2,

квартира 2, тел.,. +З 8(099)5 1 l 526З,

5. flнiпровське представництво Jф1 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
]Оридtична алреса: 49000, Щнiпропетровська обл., MicTo Щнiпро, Соборний район, вул. П.
},Iiрiнберга, будиtlок 10, тел.: +З8(067)61 З2З44,

6. Терrlопiльське представIIиIIтво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 46009, Тернопiльська обл,, MicTo Тернопiль, вул. Мазепи, будинок 1,

ltримiщення 83,тел.: +38(067)61 341 98.

7. КремегrчуI{ьке представниIlтво 1'/{В "СК "Мотор-ГараFIт"
IОрилична адреса: З9600, I-1оrrгавська обл., MicTo Кременчук, Автозаводський район, By:l.

Перемоги, будинок ЗА, тел,.: +38(0б7)61 4467 6.

8. Одесьltе представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юрилична адреса: 65059, Одеська обл., м, Одеса, Малиновський р-н, пр. Адмiральський,
34а, тел.: +З(067)61 44б58.

9. Миrсолаiвське прелставниlIтво Ne1 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 54000, Миколаiвська обл., м. Мико:rаiв, вул.Соборна, 1, теJI.:

r з8(067)6144658.

10. Миколаiвське представництво N92 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 54000, Миколаiвська обл,, м, Миколаiв, вул. Адмiральська, 31б, тел.:

+з 8(067)6 1 4465 8.

1 l. Львiвське прелстав]{ицтво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
IОриличrlа адреса: 79005, Львiвська обл., м. Львiв, Галицький р-н, вул. М.I'руrпевського,
б.20, ,гел.: +3 8(067)61 341 98.

12. Кропивницьке представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
IОридична адреса: 25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, Подiльський р-н, вул.

Набсрежна ,'б. 9, тел,: +3 8(0 67)614З45| .

ffиреrtтор компанiТ - Типtе.Iко Вiталiй Володимирович - 26.|0.1978 р.н., реестрацiя за
Mict{eM про)IiиваIлня: м. Запорiiктся, вул. Шевченко, буд, 99-а, ocBiTa вища
Наr{iоIIа:rьний аерокосмiчний унiверситет "XapKiB, авiацiйний iнститут", iн)tteHep-MexaHiK --

2001р., l1руга вишIа освi,га Запорiзький iнсти,гут державrIого та мунiципального управлitлня -

спецiалiст з фiнансiв - 2006р.

Головний бухгалтер до 30.10.19р.- Товстоног Тетяна Михайлiвна, 1958 р.н., ocBiTa вип{а

eKoHoMi.Illa, про)Itивас за адресоtо: м. Запорiхt>ttя, By;r. F{овокузIIецька, з4l|25.
IJ.o. го.rIовtlого бухга.lIтера з 01.11.19р.- /[оброхtанська Ганна Володимирiвна, 1964 р.н., ocBiTa
виLIIа, спецiальнiс,гь - eKoHoMiKa i пiдIIриемFIицтво, мiсце ресстрацii - м. Берлянськ, вул.

ОрлlItонiкi дзе, 66126, проживае у м. ЗапорiлоItя,

Сr,атутний фонл компанii станом на 31. \2.19 р, складас |2 З12,0 тис. грн.
Гарантiйний фонд компанii станом на З 1 .12.|9 р. складае 19З 788 тис. грн., в T.!I.

tзi:tыli резерRи 148 522,гис. грн.
Резервнlлй капi,гал складас - 148 522 тис. грн.



Прiоритетними в роботi компанii були TaKi напрями:
- медичне страхуваI{ня;
- страхування майна вiд вогневих ризикiв;
- страхування майна (oKpiM залiзничного, наземлtого);
- aBiatIiйTle страхуваIrня цивiльноi авiацii

Пос,гiйпими клiснтами нашоi компанii с TaKi пiдприемства i органiзацii:
- ПАТ "Мотор-Сiч";
- IIрАТ"ФЕЩ";
- ВП "Запорiзька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом";
- ВfI"Атоменергомаш"ДП НАЕК "ЕI{ергоатом";
-ВП Воло.lиський машинобудiвний завод АТ кМотор Сiч>;
-ДП ЗМКБ кПрогрес>
-ПрА'Г < flнiпроспецсталь)

По перестрrlхуваннIо компанiя працю€ з: ТЩВ "СК"Експо Страхування" м. Киiв, ПрАТ
<СК <Фiнекс) м. КиТв, ПрАТ "СК "eBpoiHc Украiна> тu. Киiв, АТ "СК "KpeMiHb", м. Киiв, а
також з Наппочеr Ruck SE LIерез брокера в YKpaTHi Представництво коукшотт Iншуренс
Консалтантс Лiмiтел>.

Cr:paxoBa коплпанiя розтаIповуеться у власному примiщеннi, що cToiTb окремо, загальною
пJlощею 864 кв. м.

Itiлькiсть lIIтатних працiвникiв станом на З 1. |2.19 - 66 осiб;
станом на 31.12,18 - 70 осiб.

Середньомiсячна заробiтна плата за 2019р. - |7456,06 грrr.
за 2018р. - l5764,00 грн.

llримiтка 2. Основа пiлготовки фiнансовоi звiтностi

Основою налання фiнансовоТ звiтностi е чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ
звiтilоотi (МСФЗ), мiхснароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Компанiя впершс
IIрийняла МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу rrа МСФЗ визначено - t сiчня 2011 року.

ГIринципи об;tiковоi полiтики, яtti були використанi при пiдготовцi зазначеноТ

фiнансовоI звiтt-lостi наданi нижче. Визначепi положення облiковоi полiтики послiдовно
застосовувались по вiдношенню до Bcix наданим в звiтностi перiодам, якщо не вказано iнше.

Фiнаtлсова звiтнiсть за мiжнародFIими стандартами фiнансовоi звiтностi складасться на
ocHoBi бухга.ltтерських записiв згiдно украiнського законодавства шляхом трансформацiТ з

l]несеItням коригуваIrь, проведенням перекласифiкашii статей з метою достовiрного
предс,гавJIення iнформацiТ згiдно вимог МСФЗ. Зазrtачена фiнансова звiтнiсть с irrдивiдуальною
звiтнiстю, l1до вiлповiдас вимогам МСФЗ 10 в зв'язtсу з тим, що керiвниц,гво не вба.lас
лостатнього рiвня коFIтроJIIо llад емiтеrlтами фiнансових активiв, якими володiе Компанiя.

R :звiтttому перiодi облiкова по.ltiтика змiнюваласl,, Iцо вiдповiдас вимогам щорiчгlих
удосконалелIь МСФЗ, якi набули .Iинностi з 01.01 ,2019 року. Вплив цих змiн на фiнансову
звi,г1,1iс,гь розкрито IIижче.

Ваllюта HallilнHя iнформацii
ФунrtцiональноIо BaJIIoToIo фiнансовоI звiгlrостi 11iдприемства с украТнська гривня.
Фiнансова звiгнiс,гь надана у тисячах украiнських гривень, якщо не вказано iнше.



Екопомiчне середовиIIlе, в якому КомпаIriя здiйснlос дiя;rьнiсть
Страховий ринок УкраТни в 2019 роцi розвивасться в умовах змiн регуJIя,горноi бази та

посиленFIя наглялу за небанкiвскими фiнансовими установами. PiBeHb iнфляцiТ за piK становив

104,1o/o,1llo менший за попередгriй piK (109,8%), та свiдчить IIро умови незначного економiчного
зростання, На ринltу страхових послуг спостерiгаеться процес укрупнення та глобалiзацii.
Внаслiдоrс вибуття зi страхового ринку компанiй, що не вiдповiдають ttритерiям та нормативам
державного регулIовання, вiдбувасться пiдвиtценr{я KoHKypeHTlloT боротьби за поглинання
вивiльнених порт(lе.lriв. На сьогоднiшнiй день, керiвництво компанiТ забезпечуе доступнiсть
с,грахових посJIуг для рiзних категорiй клiентiв та розширюе свою мережу lз регiонах краiни
(впродовlк 2019 року вiдкрито 10 представництв), cTBoploc HoBi рабочi мiсця з податItовими
вiдрахуваlII{ямI4, в T.LI. в мiсцевi бюдrкети.

Пр" складаннi фiнансовоi звiтностi враховувався вплив вищезазначених подiй на

фiнансовий стан i результати дiяльlлостi компанii у звiтному перiодi. Керiвництво оперативно

реагус на прогнозованi змiни в законодавствi i розвиток ситуацiТ на страховому ринку та вживас
ycix заходiв для забезпечення стабiльного функцiоlтування компанiТ,

Принцип безперервностi дiяльностi.
Керiвництво пiдготувало зазначену фiнансову звiтtлiсть i{a пiдставi при}Iципу

безлерервностi дiялт,tlостi. В найблилtчому майбутньому Компаллiя продовжуватиме
lзiдlчувати вIIлиlз гlестабiлыlоТ еttоtlомiки в дерлiавi, I-Iаслiдком цьому с невизначенiсть, яка
здатна iстотIlим LIином впливати па майбутнi операцiТ, на можливiсть вiдшкодування
BapTocTi активiв Компанiям, а TaKoIt на if готовнiсть cBocllacнo обслуговувати i погашати
своi борги (зобов'язатrня) при HacTaHHi TepMiHiB iх погашення. ,Щана фiнансова звiтнiсть
ttiлготовлена на осIlоtзi припущення, що Компатriя фуrrкцiонуватиме в майбутньому. IJe

llоilуIIlе}IFIя передбачас реалiзачirо активiв i викоtlанлIя Компаlliсtо узятих I,{a себе

зобов'язань, в ходi свосТ зви.lайноi дiя:lы,Iостi. Таlсим чином, фiнансова звiтнiс,гь не

мiсl,ить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, яIсi були б необхiдItими, якби
Itомrrанiя не мала можливостi продов}кувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у
випадку, коли вона була б вимушена реалiзовувати cBoi активи не в ходi cBoci зви.lайноТ

господарськоi дiяrIьностi.

Примiтlса 3. OcHoBHi приIlципи об.lriковоi по.rlir,ики:

В 2019 роцi Компанiя поLIала застосовувати обов'язковий до застосуванI{я мiжнародний
станларт: МСФЗ (IFRS) 16 кОренда>. Змiна в стандартах зумовила змiну в правилах облiковоТ
по;riтики з питань операчiйноТ оренди. Вплив змiн на показники звiтностi вiдображенi в

Примiтцi 5. Правила облiковоi полiтики з цього питаЕIня вiдображенi в Примiтцi З.5.

IIpllMiTl<:l 3.1. ВизпаIIIIя та ortiHKa фirlансових iHcTpyMeHTiB

шФЗ{ЦýI9зФ_rцацq9дLдlqIрJдаýщц)

Itласифiкацiя фiнансових активiв. Фiнансовi активи класифiкуються по наступним
категорiям:

(liHaHcoBi активи, якi вiдображаIоться по справедливiй BapTocTi з вiднесенням
змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв;

фiнансовi активи, якi утримуIо,гься з MeToIo погашення;

фiнагrсовi активи, якi утримуються з метою продажу;

фiнансовi активи, яrKi утримуються з метою отримаllпя дивiдендiв.

1'орговi цiннi папери будуть як i ранiше класифiкувагися як оцiнюванi за СВПЗ.



l{.llя боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB - векселiв, якi вiдповiлають критерiю SPPI, rсласифiкацiя
llри гtервiсному визнантri визначасться на octroBi бiзнес-моделi, згiдно з якою управляються данi
iнструменти:

tt oToKiB, оtdiнюються з а амортизованою BapTicTto ;

l{ольовi фiнансовi активи, якi l,te вiдносяться до торгового порl,фелю, булу,гь оцiнюва,гися за
сIIраведJIиIзою BapTicno через прибуток або збиток вiдповiдttо до МСФЗ 9.

Справеdлurlа rзсt1ll,tt,iсtпь це сума, на яку можна обмiняти актив або урегуJIювати
зобов'язання при злiйсненнi операцiТ на ринкових умовах Miirt добре проiнформованими,
I,IезаJIежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй ocHoBi. Справедлива BapTicTb е пoToLIHoIo

цitIою (liнансових активiв на активних ринках, або договiрна BapTicTb таких активiв за умовами
останньоi операцii з ними в разi вiдсутностi вiдlсритих котирувань.

flля визлtачення справедливоТ BapTocTi деяких фiнансових iHcTpyMeHTiB, по яttим вiдсу,гняt

iilформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуеться така модель оtliнки, яtс

N,IодеJIь дисконтованих грошових потокiв, або остаrIня (балансова) BapTicTb фiнаlлсового активу
(iсторична вартiс,гь). I] данiй фiнансовiй звiтностi зробленi вiдrrовiднi розкриття, якщо змitlи
будь-яlсого допущення призведуть до суттсвих змiн прибутку, доходiв, загальноI суми активiв
або зобов'язань.

Знецittення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагас, щоб Компанiя визнавала резерв пiд очiкуванi кредитлti збитки

(ОКЗ) за BciMa своiми борговими фiнансовими активами, що оцiнrоються за амортизоваI{оIо
BarpTicTto або за сIIраведJIивою BapTicTIo) а також зобов'язаннями з надання позик i договорами
(;iтlансових гарантiй. Резерв розрахову€ться на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв, пов'язаних
з ймовiрнiстто дефолту проIягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбуrrося iстотного
збi.ltьtпеtlня кредитного ризику з MoMeI{Ty визItаIlня фiнансового iHcTpyMeHTy; I] останньому
випадку резерв розраховусться на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв за весь TepMiH }киття
активу.

Якщо фiнансовий актив вiдповiдае визнаLIеннrо придбаного або створеного кредитно-
:зttet]iгtetloI,o фirrансового активу, резерв розраховусться на ocHoBi змiни очiкуваttих креl{итних
збиткiв за весь TepMiH життя активу.

Основними ознаками знецiнення для Компанii може бути порушення платiяtних
:зобов'язань бiльш нiж на 180 днiв, реструктуризацiя, яка здiйснюсться з погiршенням позиrliй
кредитора i несе прямi фiнаrrсовi втрати, порушення справи про банкрутство або лiквiдаrlirо
к.ltiента,га iнrпе.

Пiд час складання фiнансовоТ звiтностi керiвниrlтво оцiнило кредитний ризик наявних

фiнансових активiв та Ile виявило з€rзнаLtених критерiТв.
ГIiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя

oltiHtoc Тх за Тхньою справедливоIо вартiстю плIос операцiйнi витрати, якi прямо вiдносятьс.:t до
прилбання або випуску фiнаrrсового активу чи фiнансового зобов'язання.

Основlrими подiями, rцо свiдчать про знецiнення фiнансового активу, мо}куть бути:
а) фiнансовi ,грулнощi eMiTeHTiB аrсцiй або корпоративних прав;
б) поруш]ення умов договору (невиltонання зобов'язань, простроLIення сплати

}IараховаIJих l{оходiв таlабо основноi суми боргу);
в) висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя eMiTeHTa фiнансового

iHcTlryMeHTa;
г) прийняття рiшення НКI_{ПФР щодо анулIовання реестрацii випуску пакета акцiй

eMiTeHTiB.

ЗдqдЦgццsцiннихпаперiвв_ц_арJФ9дLд{=о_цоIаш_9цдд



Товариство оцiнlос на iндивiдуальпiй ocHoBi, чи icHytoTb ознаки знецitлелллля за цiнними
lIаrrерами в пор,гфелi до погашення. У випадку наявностi ознак вiд знецiнення, сума збиткiв
визIIаLIасться як рiзниця мiж балансовоIо BapTicTlo активу та теперiшньою вартiстю майбутнiх
грошових потокiв. Балансова BapTicTb активу зменшусться, а сума збитку вiдображасться у звiтi
про прибуrки i збитки та iнший сукупrrий дохiл.

ЯкIцо у наступному роцi сума оцiнетrих збиткiв вiд знецiнення зменшуеться внаслiдок
полii, яка сталася пiсля того, як були визIrанi збитки вiд зIlецiнеIIлIя, тодi раrIiше визItалIi суми
збитrtiв вiдобралtаIоться у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд,

Справедлива вартiс,гь цiнних паперiв, що перебуваIоть в обiгу на органiзацiйrrо
оформлених ринках, визнаLIасться за Тх рипко]]оIо BapTicTto.

Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери с недоступним, то Товариство
застосовуе для визначення справедливоi BapTocTi TaKi методи:

- посилання на ринкову цiну irrшого подiбного iнструмепту;
- залишасться ринкова BapTicTb такого фiнансового активу на розрахунок попередFIього

псрiоду;
- аналiз дисконтованих грошових потоttiв. Застосовуrо.rи аналiз дисконтованих

грошових потокiв, Товариство використовус ставку дисконту, яка дорiв1,1lос або

лiточiй HopMi прибутковостi llодiбноi фiнансовоi iнвестицii, що мас в основному TaKi
caMi умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потокiв
грошових коштiв; валюта; rсредитний рейтинг eMiTeHTa, процентна ставка), а в разi iT

tзi2lсутлтостi - розмiр ставки дисконтування затвердлtеноТ облiковоlо по:riтикоtо
'Говарис,гва.;

- iTlrlri методи, tцо забезпечуIоть достовiрне визнаLIення справедливоi BapTocTi цiнних
гIаперiв,

Разом з тим ttереоцiнка цiнних паперiв, за якими укладений договiр про продаж за
визнаLIеною BapTicTro реалiзацii, MirK датоIо операцiI i датою розрахунку в бухгалтерському
облiку не вiдображаеться.

ФirlalrcoBi ilк,гиви, що оцilllоIотt)ся зir справедJIивоIо вар,гiстю з вiднесенrrям змiн на

рахунок lIрибутrсiв i збиткiв
l{o фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливоIо BapTicTlo з вiднесенням змiн на

tiрибутки i збитки, Компаrriя вiдносить irlвестицii в акцii, коршоративнi праI]а. IIiсля
ltервiсного визнання Коп,tпанiя оцiнrос Тх за справедливоIо вартiстю. Результати вiд змiгlи
справеIIJIивоТ BapTocTi фiнансового активу вiдбиваються в прибутку або збитку за piK як

фiнансовi дохоли доки визнаFIня фiнансового активу не буле припиIIеFIо. Дивiленди
вклIоLIаIоться у фiиагrсовi доходи, коли вста[Iовлено право на отримання виплачуваних
дtивiлетrzlirз, i вiрогiдгtiсть Тх надходження е високою.

JIкlцо icrryc об'ективt"lе свiдчення зменше[lItя корисltостi фiнансоlзого активу, сума
кумулятивrIого збитку визI{асться у прибутку LIи збитку.

Ринковi акцii оцiнtоються за середньозважеFIоIо ринковою цiною.
IJеритrковi акцiТ, справедливу BapTicTb яItих неможливо визначити, облiковуються за

собiвартiстIо, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони е.

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно
оформлених ринках, визначасться за Тх ринItовоIо вартiстю.

Якrцо котирування ринкових цiн на цiннi папери с ЕIедоступFIим, то Itомпалtiя застосовус
лля визI]аtIенIlя справед;rивоТ BapTocTi TaKi методи:

- посI4лання на ринкову цiну iншогtl полiбноi,о iнструмен,гу;
- заJIипIасться ринкова BapTicTb такого фiнансового активу на розрахунок

попереднього перlоду;
- аlrалiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих

гроп_lових потокiв, Itомпанiя використову€ ставку дисконту, яка дорiвнюс або дiючiй
гrормi прибуткоtзостi подiбrrоТ фirrансовоТ iнвестицii, що мас в ocнoBtloMy TaKi caMi

умоt]и та характеристики (строк IIогашення, що заJIишився; структура потоttiв
грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг eMiTeHTa, проtIентна ставка), а в разi if



вiдсутностi - розмiр ставки дисконтування затвердженоТ облiковою полi,гикою
Компанii;

- iншi методи, що забезпечують достовiрне визI{аLIеI{ня справедливоi BapTocTi цiнних
паперiв.

Разом з тим переоцiнка цiнних паперiв, за якими укладений договiр про продаж за
визIIаrIеFIою BapTicTto реа;liзацii, Mixc датою оrrерацii i датою розрахунку в бухгалтерському
облirсу нс вi2lображас,гься.

Щiннi папсри в портфелi до погашенIlя
У портфелi до погашення облiковуються придбанi борговi цiннi папери з фiксованими

платежами або з платежами, що можна визнаLIити, а також з фiксованим строком погашення.
Борговi t{iHHi папери вiлtlосяться до портфеляr до погаIхеFIIIя, якщо Товариство мас HaMip ,га

змогу у,гриму]rати Тх ло строку погашення з MeToIo отримання процеI{тного доходу - як праr]иJlо

векселя.
Iliсля первiсного визнання борговi цiннi папери в IIортфелi до погашення на дату

балансу вiлобраirсаються за iх амортизованою собiвартiстю в разi, якщо TepMiH очiкуваного
погашення склада€ TepMiH бiльше одного року.

Товариство визIIае дохiд та здiйснюс амортизацiю дискоIIту (премii) за борговими
цiнними паrIерами не рiдше одного разу на квартал iз застосуванням методу еtРек,гивl-tоТ ставки
вiдсотка.

Борговi цirrнi trаllери в rrорr,фелi до погашснIIя rliдлягаю,гь перегJтяду на знецiнення.
За цi1,Iltими паIlерами в портфелi до погашенIIя визнаються процентнi доходи, у тому

.tис.пi у виглядi аI\4орl]изацii дисконту (премiт) iз застосуванням принципу нарахування та
методу ефективноТ с,гавки вiдсотка,

Компанiя визнас процентнi доходи за борговими цiнними паперами в cyMi, що с

добутком аN{орти:]ованоi собiвартостi ,га первiсноi ефеrстивноi ставки вiлсотка вiдповiдного
цirltIого папера, у тому .tислi i за цirlними паIIерами, за якими визI{аваJIося знецiнення.

IJa лату бшlансу цitlнi папери в портфелi ло погашення перегляlIаються щодо можJIиI]ого
зt,tецiнення на ocHoBi ана:riзу очiкуваних грошових потокiв.

Знецiлlення цiнних паперiв у портфелi до погашення вiдображасться в бухгалтерському
облiку шляхоtvl формування резерву на суму перевищення балансовоi BapTocTi цiнних паперiв
(бсз ураху]]ання сум накопиченоi уцiнки) над поточноIо теперiшньою BapTicTlo попередньо
оlliнених майбутrriх грошових по,гокiв за таким цiнним папером, дисконтованих за первiсноlо
ефективною cTaI]KoIo lзiдсотка (тобто за ефективноIо cTaBкoto вiдсотка, розраховаI{ою пiд час
первiсного rзизнання),

За наявносr,i простроLIених процентiв на час визнання зtlецitлення цiнних паперiв у
гrорт(lе:ri /Io llогашеrrrlя вi7дображас визначений збитоtс за рахунками резервiв пiд знецiнелллl.я

цitIних паtrерiв ,га tIiд заборгованiсть за нараховаIIими доходами. Сума резервiв, вiдображених
за вiдповiдними рахунками, мае вiдповiдати рiзницi Mixc балансовою вар,гiстtо цiнних паперiв
та оцiненою сумою очilсуваного вiдшкодуваннrl на дату визнання знецiнення,

f'ропlовi коIIIти та ixHi еквiва.lIеrrти
I'рсlшlовими коштами визIIаLIаються високолiквiдrri KopoтKocTpoKoBi iнвестицiТ, якi

мо)I(у,гI) бу,ги замirrеui на визнаLIену cyj\ly гроuIових коштiв та MaIoTL TepMiH погашеIIFIя три
мiсяцi або менше з дати iх гtридбання. Вони облiковуються по BapTocTi придбання з

урахуваIrням Itакопиче}Iих вiлсо,гtсiв, що складае ix справедливу BapTicTb. Грошовi кошти, на
якi мас мiсце обмежен1,1я щодо iх використання, вiдображаIоться в облiку окремою статтею
якщо iх сума виходить за межу cyTTeBocTi.

Гропlовi кошти товариства складаються з готiвки в Kaci, кошти на рахунках в банках,
грошовi кошти в дорозi, короткос,гроковi депозити.

Щебiторсьltа заборговаrliсть
/,Jебiторськоrо заборгованiстю, визнаIо,гься фiнансовi активи (за викJIIоLIенням

2дебir,орськоi заборгованостi, за якоIо FIе о.Iiкусться отримання грошових коштiв або



фirrансових iнс,грументiв, за розрахуI{ками з операцiйноТ оренди та за розрахунками с
бюдlItетом) та первiсно оцiнюIоться за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на
IIроведення операцiй. ГIiсля первiсного визнання дебiторська заборговаtriсть (довгостроttова)
оtliгttосться за амортизованою собiвартiстю, з застосуваFIням методу ефективного вiдсотка.

Якщо е об'сктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi,
балансова BapTicTb активу зменшу€ться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку
резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначасться як рiзниця Mix<

балансовою вартiстю та теперiпrньою вартiстю о.tiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Визна.lення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувасться на
ocHoBi аншiзу дебiторiв та вiдображас суму, яка, на думку Керiвництва, достатня для покриTтя
l]оIlесених збиткiв. flля фirlансових активiв, якi с iс,готI{ими, резерви створIоIоться на ocHoBi
irrдиrзiлуа:lьноi оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових ак,гивiв, суми яких iндивiдуально пе
с: iс,гоl,ними - на ocнoBi груповоi оцiнки. Фактори, якi Компанiя розгляда0 при визначеннi
того, LIи с у нього об'ективt-ti свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисtлостi,
BKJIIoLIaIoTb iнформацirо про тенденцii непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть,
пJIатосtIроможнiс,гь борrкника. !ля групи дебiторiв такими факторами с нега,гивI-Ii змiни у cTaHi
п;tатежiв позичальникiв у групi, таких яlк збiлылення tсiлькос,гi просl,роLIених п;lаr,ежitз;

негативtti cKotloMi.IHi умови у галузi або географiчношrу регiонi груrIи.
Сума зби,гtсiв визнаеться у прибутку чи збиrку. Якщо в HacTytIHoMy перiодi сума збитку

lзiд зменшtення кориснос,гi зменшусться i це зменшення Moxte бути об'сктивI-Iо пов'язаним з

llo/iicto, яка вiдбувасться пiс.тlя визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний
збиток вiд зменшення корисностi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума
сторIIуваIIня визнаеться у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськоТ
заборговаIrостi вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд
зменшеFIIlя tсорисrтостi.

IIримir-ка 3.2. OclloBtli засоби
Комtlанiя визI]ас магерiа:lыIий об'ект основним засобом, якпIо Birr у,гримусться з MeToIo

викорис,гаI{IIя ix у процесi свосi дiяльностi, Itадання посJIуI,, або для здiйслlеtллtя

адмiнiстративIlих i соцiально-культурIлих функцiй, очiкуваний отрок корисного використаI{ня
(ексtt:tуа,гацiТ) яrtих бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 6000,0 грн.

ГIервiсrrо Компанiя оцirIюс ocHoBTli засоби за собiвартiстю. Сума накоIIиLIеноi амортизацiТ
на дzrту персоlliгltси виклIоLIасться з BalroBoT балансовоТ BapTocTi активу та .lис,гоi суN4и,

перерахованоТ до тtереоцiненоi суми актиI]у. fdооцiнка, яка входить до складу вJIасного
кzttti,галу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиFIя€ться визнання
вiлtlовiдного акIиву.

Поdсtльtui сumраmu. Витрати на поточний ремонт i техобслуговування вiдносяться на
витрати поточного перiоду. I]i витрати визнаються в поточних витратах по датi , коли вони
ttoHeceHi. Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв осrIовIIих засобiв rсапiталiзуrоться
lIри одноLIасному списаннi тих" trlo tтiдлягаtоть замiнi частин.

Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визна€ться як рiзниtдя Miilc отриманоIо
виручкоIо tзi21 продажу ,га iх балансовою вартiстю та вiдображасться в прибутках або збитках за

1litc в скла2{i iriп_tot-o огrерацiйtlого доходу або витрат.
А.мо1llttuзсtцiя. LIа об'скти незавершеlлого булiвництва амортизацiя не нараховуеться.
Амортизацiя основних засобiв нараховусться прямолiнiйним методом з використанням

таких TcpMiHiB використагrня (poKiB):

Булiвлi
Машини та обладнання
I'ранспортнi засоби
iншi

- 20-З7 poKiB
- 5-15 poKiB
- 10-20 poKiB
- 4-115 poKiB



Капiта,rьнi вtсладення в орендованi примiltlення амортизуються протягом TepMiHy iх
корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стас придатним для
l]икористання, яка визIIачасться як дата введення об'екта в експлуатацirо.

Примiтка 3.3 Нематерiальнi активи
I-Iематерiальнi активи Компанiя, мають IIевизначений TepMiH корисного використання та

l]KлIoLIaIoTb лiцензii. Придбанi лiцензii кашiталiзуIоться в cyMi витрат, якi понесенi на iх
гIlэилбангтя та вве/{ення в експлуатацiю. Нематерiальнi активи оцilltоtоться за собiвартiотIо ,га

будь-яrсих }Iаt(опичеlIих збиткiв вiд зменшення кориснос,гi.
За с,ганом на кiнець дня 3l,|2,2019p. Комгlанiя вололiс нематерiальними активами в

виглялi .1,1iцеrrзiй на здiйснення фiнансовоТ дiяльностi з визначеним строком корисного
використання -безстроково, Амортизацiя на цi об'екти не нараховуеться.

Змеllrпення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На KorKHy звiтну дату i{омпанiя оцiнюе, чи е якась ознака того, пIо кориснiсть активу

може зменIпитися. Компанiя зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваIlого
вi:lшко.цуваI{ня, якщо i тiльки якщо сума очiкуваIIого вiлшкодування активу менша вiд його
балансовоТ вартос,гi. l'aKe зменшення негайно визIlаеться в прибутках чи збитках, якщо актив
tlc об"lIiковують за переоцiненою BapTicTto згiдно з iншим стаFIдартом.

Примiтка 3.4. Iнвестицiйна IIepyxoMicTb
f{o irrвестицiйноi HepyxoмocTi Компанiя вiдносить будiвлi, примiщення або частини

булiве.liь, утримуваIli з MeToIo отримання орендних платежiв, а не для використання у наданI,Ii

IlocJIyI, чи лля адмiнiстративних цiлей або пролажу в звичайному ходi дiяльносr:i. Такими
аI(,гивами ви:]}IаLIеЕIо KoMIIJleKc f{итячого оздоровLIого ,габору та булiвля медичного зчu(ладу

(K.lriHiKa кМотор-Сiч>). Якrцо булiвлi вклюLIаIоть одну частку, яка утримусться з метоIо
отримаI{I{я оренлноi плати та другу частку дJIя використаIII,Iя у процесi дiяльностi Itомпанii
або дrlя адмiнiс,гративних цiлей, в бухга.ltтерському облiку TaKi частини об'екту HepyxoMocTi
оцiгttоютьсяr та вiлображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна
HepyxoMicTb первiсно оцiнюеться за собiвартiс,гю, включаIочи витрати на операllitо.
Амсlр,гизацiя па TaKi активи нараховусться.

IJacTyгrrri витрати капiталiзуються в ск.llадi балансовоi вар,гостi активу тiльки тодi, коли
ictlyc висока вiрогiднiсть To1,o, rr1o Комгtанiя отримас пов'язанi з цими витратами майбутнi
сtсономiчнi вигоди, та шIо Тх BapTicTb може бути r,rадiйно оцiнена. Bci iнlпi витрати на ремонт та
L,exHi.Itte обслуговування враховуIоться як витрати по датi iх виttикнення.

Примiгlса 3.5. Операцiйпа оренда

/{оговiр е ореI{доIо, чи мiстить оренлу, якuIо договiр переда€ право контролIовати

Kol]иcTyBaIlH.lt iдlенти(liкованим активом протягом певI{ого перiолу Llacy R обмiн tla компенсацiю

(параzраф 9 МС(DЗ 1а.
В логоворах по яким Компанiя виступас орендарем - оренлне зобов'язання первiсно

визнасться як теперiшня (продисконтована) BapTicTb орендних плате>ltiв, не сплачених на дату
IIочатку оренди.

IJa да,гу IToLIaTKy оренди (пiдписанrlя акта приймання-передачi об'екта в оренду) орендар
визIIас актив у формi права користування- що враховус наступнi п.паr,еrкi

- I]еJIичина первiсноi оцiнки орендного зобов'язання;
--, орендtli платежi, спла.rенi авансом на дату початку оренди або до такоi дчlи
--- первiсtli прямi витрати, понесенi суб'ектом господарюванItя (додатковi витрати на

уItJltlлеilIlя лого]]ору, якi не були б понесенi, якби договiр не укладався);
-- забезпеLIення пiд демонтаrк
У вiдповiдностi ло КРМФЗ (IFRIC) 21 кОбов'язttовi платежi) 11ЩВ не включа€ться до

складу орендI,iого зобов'язання.



змiнна LIастина ореIrдних платехсiв l]аI(их як нарахування комунальних платеittiв,

збiльшення орендного плате}Itу на iндекс iнфляцii 1ощо враховуIоться в складi витрат по факти
визнанняя зобов'язань перед Орендодавцем.

Компанiя може застосувати спрощення практичного характеру i не керуватися МСФЗ
1б (тобто не визнавати в себе на балансi актив у формi права користування) щоло:

ореIIдоваllого об'екта. Якщо договором гrере/_\бачена можJlивiсть його tIроJIоI{гацii й icHyc
BttelltleHicTb у тому, що орендар скористасться правом пролонгацii, то строк оренди потрiбпо

розраховуваги з урахуl]аIjням строку пролонr,ацiI;
(2) оlэснди, за якоIо базовий актив (актив, який с об'ектом оренли) с малоцit,IлIим. Орендар

o1,Iitttoc вар,гiсть орендованого активу на пiдставi BapTocTi активу, коли BiH € новим, незалежно
вiд BiKy орендованого активу. BapTicTb такоi оцiнки передбачена правилами оцiнки основних
зtrсобiв.

Якщо пi2lгrрисмстI]о користуеться спрощеннями практиLIного характеру (що закрirIJIюс в

облiковiй полi,гиlli (ОП)), то ToJ{i об'ект у формi права користування не визнаеться па балансi, а

орегrлнi плагехсi облiковуtо,гься як витрати перiолу.
Облir<ова полiтика гrередбачас два способи визначення ставки дисконтування. I1ерruиЙ

IIолягас у використаIrнi ставки, закладеноТ в оренду. Якщо визIIачити ставку, закладену l]

оренду, неможливо, ,го орендар замiсть цього використовус облiкову ставку НБУ станом fiа
кiнець року. У 2019 роцi такою ставкою визнана - |З,5ОА.

В подальшому орендний актив облiковусться за правилами МСФЗ 16 та пiдлягас
амортизацiТ ло ск:rаду поточних витрат за прямолiнiйним методом за TepMiHoM, встановJIеним

логовором.

Примir,ка 3.6 IItlдат,ки tIa гrрибуток
IJитрzrги з IIолатку rrа прибуток - це сума витрат з потоlIного та вiдстроченого податкiв.

llоточrrий податок визнааIасться як сума податкiв на прибуток, що пiд:тягають сплатi
(вiдшколуванню) п{одо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати
Компагrii за податками розраховуIоться з використанням податкових ставок, чинпих (або в
octroBIIoмy чиlttлих) на дату балансу.

I]iдс,грочеrtий податок розраховуеться за балансовим методом об.lliку зобов'язань, ,га

,ll]JIrIc собою полатковi активи або зобов'язання, u{о виникаIоть в резуль,гатi тимLIасових

рi:зниць мiж бaltансовою вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та Тх податковоIо базою. На
21аний час товариство не вбачае наявностi вiдстрочених рiзниць при розрахунку подагку на
прибуток.

Примiтка 3.7 . Фiнансовi зобов'язання
Згорr,анrrя dliнансових :rктивiв r,a зобов'язань
Фiнаrrсовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мас юридичне право

здiйснtсltза,ги залiк ви:знаI{их у ба"тIансi сум i мас llaMip або зробити взасмоза:riк, або реалiзувати
tll(,гиl] 1,а виконати зобов'яtзаIIня одFIоаlасно.

llримir,ка 3.8. Виплати працiвникам
Itомпанiя визrIас KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання

пiс.ltяl вирахуваIl}rя буль-якоТ вже сIrлаченоi суми. Комгlанiя визнае очiкуваIlу вартiсть
l(ороткOстРокоt]иХ виIIJIаТ праtliвниКам за BiJicyTTricTb як забеЗпечеIIIIЯ вiдпустоК - Пi21 ,1дa

Ilаl\ання працiвниками посJIуг, якi збiльlltуIоть iхнi права на майбу,гнi виплаr:и вiдпускних.

IIримtгка3.9. Забезпе.rення
Забезпе.lеrIIIя визнаютьоя, коJlи Itомпанiя мас теперiшлIю заборгованiсть (юридичну або

конструктивrrу) внаслiдок минулоТ подii, icHye ймовiрнiсть (тобто, бiльше моlтtливо, Hilc
нсможJIиво), що гIогашення зобов'язаIlня вимагатиме вибуття pecypciB, tcoTpi втiлюють у собi
ексlномiчнi вигоди i молсгiа достовiргtо оцiнити суму зобов'язання.



llримiтка 3.I0. {оходи та витрати
flоходи вiд страховоI лiяльностi
f{оходи вiд страховоi дiяльностi вttлючають в себе чистi премiТ по страхуванню i .Iастки

страхових платежiв, передапi в перестрахуваIIня, з ]]ирахуванням чистоТ змiни в резервах по

незароблених премiях, страхових виплат, чистих змiн в резервi збиткiв й BapTocTi придбання
страхового полiсу.

LIис,гi cTpaxoBi прсмiТ представляють собою валовi премii з вирахуванням премiй, що
переданi в перестрахування. При ук.lIаланнi договору (угоди) премii враховуIоться в cyMi, цо
вказана в полiсi, i вiдносяться на доходи з дати, зазначенiй в договорi с,грахування. Резерви
незароблених премiй-це премii, що розраховусться як 1/365 за BciMa видами страхування, u{о

вiдносяться до не заrсiнченого строку договору страхуваI]ня, та вклIоLIаIоться в зобов'язаIIIIя в

балансi (звiтi про фiнансовий стан),
Збитки та витрати по коригуваннях резервiв враховуIоться у звiтi про фiгrансовi

ре:]уJlьтати (звiтi про суrсупний дохiд).

[lерестрахуваIIня
В ходi звичайноi дiяльностi Компанiя здiйснюе перестраху]]анIjIя ризикiв в страхових

Компанiях, що е платоспроможними, не е банкрутами, та знаходяться в peecTpi
IIаllкомфirlпослуг. Tal<i угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифiкацiю
бiзнесу, дозволяс ttерiвництву злiйснювати контроль над потенцiйними збитками, Iцо

t]иI{икаIоть в результатi страхових ризикiв, i датоr-ь додаткову мотсltивiс,гь для росту.
11ерсс,грахуI]аJIыtиlt о/]разу rriсля укладання договору перестрахування вiдобра>rtас

cTpaxoBi пла,гелсi з вiдобрахсеI{ням заборгованостi клiснта. Перес,грахува[Iня в балансi (звiтi про

фiнансовий стан) враховуються на валовiй octloBi.
/{оговори перестрахування оцiнюються дJIя того, щоб впевнитися, що страховий ризик

визначений як моrrсливiс,гь суттсвого збитку, а тимчасовий ризик визначений яtt мохtливiсть
суттсвого коливання cTpoKiB руху грошових коштiв, переданих Компанiсю перестрахувальнику.

Стрilховi резерви
CTpaxoBi резерви -- це фонди страховоi компанii, пlо створюються для забезпе.tення

гарантiй I] викоIlаIIнi tРirrаrrсових зобов'я:]ань зi страхових виплат, розраховаI{их за окремим
/]оговоl]ом страхувапtlяi lабо за портфелем с,грахуванI{я на звiтну дату.

Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 <CTpaxoBi lсонтракти>:
а) не визнаються зобов'язаI{нями буль-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових
виIIлат, якшlо TaKi cTpaxoBi виплати виI{икають за страховими контрактами, якi не icHyloTb на
KiHetlb звirтIоl,о rrерiоду (TaKi як резерв катастроф та коJIиваIль збитковостi);
б) rrроволи,гься перевiрка адекватностi зобов'я:зань;
l,) не проволився взасмозалirс rцодо акr:ивiв перестрахування проти вiдповiдних страхових
зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за
вiдповiдними страховими контрактами ;

Г) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування

Пояснення щоло порядку формування страхових резервiв та LIастки перестраховикiв у
страхо]]их резервах. Методи, що застосовуIоться при проведеннi перевiрки адекватностi
страхових зобов'язань.

Формуваrтня страхових резервiв КомпаIiii проводиться у вiдповiдностi до вимог чинLIого
законодавства згiдно прийнятоi методологii, а саме <Внутрiшгtьоi полiтики з формуваьrrrя
техrii.tlлих резервitз> вiд29,|2.20|8р. та доповненL до неi,

Резерв незароб:lеllих премiй: формуються методом 1/З65 ("Рrо rata temporis") Вiдк.llаде1,1i

zu<вiзиrliйнi витрати не формуються.
I]acTKa перестраховика в резервi незароблеIrих премiй (lормуеться методом "1lЗ65".



Частка перестраховика в резервi заявлеFIих, zLTe не випJIачених збиткiв формусться як
вiлсоток вiд резерву заявлених, але не виплачених збиткiв вiдповiдно до умов договору
псрестрахування.

Резерви збиткiв, якi виникли аJIе не заявJIеI{i, з 01 сi.tня 2017 р. нараховуIоться лаI{цюговим
Meтo/IoM вiдповiдrrо до п. 5.3.а) 11орядку.

'fест на адекватнiс,гь страхових зобов'язань
На KorKHy звiтну дату Компанiя оцiню€ адекватнiсть страхових зобов'язань, користуючись

IIоточноIо оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках своiх страхових договорiв,
Якщо така оцiнка Ilоказу€, що балансова BapTicTb зобов'язань Компанii зi страхувалIня не
вiлlrовiлас гrередбачуваIlим майбутrriм потокам гроrIIових коштiв, то I{e вiдхилення наJIе)IIить
визнанIlю у звiтi про фiнансовi резулLтати (звiтi гrро сукупrlий дохiд) у складi витрат I{a

формуванltяt резервiв збиткiв.

Комiсiйпi лоходи й KoMiciйrli витрати
Itомiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати брокерiв i агентiв визнаIоться в момент початку дii

ло говорiв страхування/lrерестрахування.

Примiтка 3.11. Облiк умов[Iих зобов'язань
На дату складаннrI фiнаrrсовоi звiтнос,гi може iснувати ряд умов, що можуть призвести

до виникI]еIII,Iя /(олаткових збиткiв або зобов'язанням для Компанii. Керiвництво оцiнюс суму
таких можJlиl]их п,rайбутнiх зобов'язань, оцiнка яких виконуеться на пiдставi допущеllь ,га

IзкJIlоLtас в себе фаrстор суб'ективностi, При визначеннi розмiру можливих втрат в результатi
судових або податкових узгоджень за участi або вимог, якi мохсуть бути пред'явленi в виглядi
ttозовiв до КомпанiТ, керiвництва, в результатi консультацiй з юристами та податкоRими
коIIсультаI]тами, otliHtoe як перспективи таких судових або податкових узгоджень та
предtявлеIIIIя ItoMrraHiT таких ви\,Iог в судовому порядку, так i мо>ttливi суми вiдшкодуI]аннrI,
яtкi llро,t,и:Iсж]Iа стороFIа вимагае, або мотtе вимагати в сулi Яrсщо в результатi оцiнки
BipoгiztHocTi виникнення майбутIrього зобов'яlзан}Iя виявляеться, lцо грошове зобов'язання
визначено з достатнiм piBHeM BtteBHeHocTi, тодi BapTicHa оцiнка такоТ заборгованостi
вiлображасться в фiнаrrсовоi звiтностi. В разi, коли умовне зобов'язання, яке мас значну
BapTicrly оцiнку, не може бути класифiковано яrк вiрогiдне, а виявляеться лише можливим, або
вар,гiсна оцiнка не може бути визначена, то в IIримiтках до фiнансовоТ звiтностi включасl,ься
iнформацiя про характер такого зобов'язання та його BapTicrra ol1iHKa (яrсrцо сума Moxte буr,и
визначеIjа з достатIIьоIо BпeBHeHicTto та с значною).

Якщо вiрогiлгliсть майбу,гнього збитку с незначFIим , то взагалi iнформацiя про такий
збиток не tsкJIючастLся в примirки до фiнансовоТ звiтlrостi, за виItлIочеIlпям випадкiв, ttо.ltи

такий мо>Itливий збиток вiдноситься до наданоi гаран,гiТ. В таких виIIадках cyTHicTb гараrrтiТ
пiд.llягас розкриттIо. Однак, в леяких випадках yMoBHi зобов'язання, Mo)ItyTb бути вiдобрахtенi
в примiтках до rc фiнансовоТ звiтностi, якщо, на думку керiвництва, обумовленому на
коrrсультацi.ttх з Iористами або податковими консуJIьтантами, iнформацiя про TaKi
зобов'язаrII{я N{оже бу,ти необхiдна акцiонерам ,га iншим користувачам фiнансовоТ звiтнос,гi,

Примiтка 4. Клю.lевi бухгалтерськi оцillкlл та rrрофесiйнi сулlкеIIня в застосуваrlIti

облiковоi полi,гиrси.

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi
I\laIoTb вrIJIи]] IIа визI]ачення суми активiв та зобов'язань) визначення доходiв та витрат
звi,гllого перiоду, Грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM
з ,гJIумачеIrь мiжнародноi фirrансовоi звiтнос,гi. Факти.rнi резуJIьтати мо}куть вiдрiзняrгисяl
вi21l,аких ottiHott.



Примi,гка 4.1. Справедлива BapTicтb фiнансових iHcTpyMeHTiB

Ме,годиtси ,га припуIце[Iня, якi використовуIоться для оцiлtки справедливоТ вар,гостi

фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi облiковуIоться за амортизованою собiвартiстIо, вIIлюLIаIоть

I]acTyIlHe:
- вважастLся, rrlo справедлива BapTicTb наступних видiв фiнансових активiв дорiвнюс

Тх балансовiй BapTocTi:
. грошовi Iсошти та Iх еквiваJIенти;
. KopoTкocTpoKoBi (ло трьох мiсяцiв) фir,rансовi активи (кошти в банках);
. iHlшi фiнансовi активи, вклIочаiоLIи дебiторську заборгованiсть (враховуточи

короткостроковий характер таких активiв);
- вважаеться, Iцо справедлива BapTicTb наступних вилiв фiлIансових зобов'язань

21opiBHtocl iх балаtIсовiй BapTocTi :

о KopoTKocTpoKoBi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi зобов'язання;
. коLIIти на вимогу фiзичних, юридичних осiб, небанкiвських фiнансових

ус,tаIIов;
. iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи кредиторську заборгованiстт,

(враховуlоLIи коротItострокови й характер таких зобов' язань).

Подання фiнансових iHcTpyMeHTiB за категорiями оцiнки

Аналiз фiнансових iHcTpyMeHTiB, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю
тис.грн.

Найменування cTaTTi
Стапом на 31.12.19p. Станом на 31.12.18p.

справедлива
BaDTicTb

балансова
BanTicTb

справедлива
BanTicTb

балансова
BapTicTb

ФIHAI{COBI АКТИВИ

I-porloBi I(ошти та Тх еквiваленти: 2B"1,72 2в,7,72 2,713в 2,71зв
- кошти на рахунках в банку та
готiвка

2614 2614 198 198

- депозити 26098 2609в 26940 26940

/{оrзгостроко ва заборго ван icTb
(векселя lориличних осiб з

TepMitloш,t поI,аltlення бiльrше l 2

Mic)

l5l в7 4552,7 12в69 440вб

веttселi отриманi 14з5 14з5 l 196 14з5

дебi,горська заборгованtсть 45565 45565 44160 448з5

Dезеl]в сумн i внот заборгованостi (75)

Усього фiнансових активiв, що
облiковуються за амортизованою

ваптiстю
90959 l21299 85963 l 11 419

tbiItarIcoBi зобов'язаrrня:
- креди,горсьl<а заборгованiсть-
Ilоточна

1 9548 1 954в l 58в4 1 5вв4

Усього фiнансових зобов'язаньл що
облiковуються за амортизованою

BapTicTto
1 954в 1 954в l 5в84 1 5884



Аrrалiз фiнансових iHcTpyMeHTiB, що об;Iiковуються за справедливоЮ вартiстю, за
1liвгlями iT оцiпlси за звiтний перiод

тис

Найменування cTaTTi
Справедлива BapтicTb за моделлю оцiнки через

поточний прибуток (збиток)
станом на 31.12.2019 станом на 31.12.2018

LiiHHi папери в торговому
портфелi ринttовi

ко,гируваIIня (tэiBerlb I)

22918 28442

I]iHHi папери в торговому
гlор,г(lелi позабiржовi 0

l8266

L{iHHi папери в торговому
портфеrIi (борговi) 0

Усього фiнансових
акL:ивiв, що

облiковуtоll,ся за
сг] равелJIивою вартiс,гlо

22918
46708

Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод
тис.

Рядок I,Iайменувапrtя cTaTTi
Фiнансовi активи за справедливоIо

вартiстю з вiдlобратсенням переоцiнки як
гlоточний прибуток(збиток)

20|9 2018

1

частки в стату,гIlому фон7дi itltпих
Iоридичних осiб 1220з9 |0|227

_Цр"ддддgццд_Ец"з н ан н я ф i н ан с о в и
Керiвниrlтво застосовуе професiйнi судlкенtля дпя того, rцоб визначити, чи Bci cyTTcBi

РИЗИКИ Та ВИгОди, пов'язанi з володiнtлям фiнансовими активами, передаються коFIтрагентам,
'Га щоб визначити, яtti ризики та I]игоди являються найбiльш суттеI]ими. Керiвництво
'I'овариства оцiнюе зменlпення корисностi фiнансових активiв по да,гi коли була отримана
iнtРормаrliя про банкрутство eMiTeHTa, проводиться його лiквiдацiя за рiшенням державного
органу угlравлiнtляt або вони визнаtri фiктивrrими. В звiтlлому роцi таких фактiв не було
i2lентифiковано.

Примiтка 4.2. Резерви на покриття
зобов'язань(резерви непокритих збиткiв)

збиткiв вiд фiнансових

Оllitltоtо,rьсяl у вiдповillltостi з МСБО 37 <Резерви, yMoBHi зобов'язаlIня l,а yMoBHi
аI('гI4ви), якиЙ вимагае зас,госуваI{r{я оlдitтки та суlIже[IItя lсерiвrtиц,гва.

f{огtущеrtня, використанi при визнаLIеннi суми страхових резервiв. ГIравилами
формУвання, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, HilK
страхуванIIя життя визнаLIено, Що нарахування резерву незароблених премiй i частка
ПеРеСТРаХУвальникiв в резервах незароблених премiЙ проводиться методом 1/365 по Bcix ви2дах
страхуi]анIIя.

комrttrtliя перiоди.ttlо проводить оцirrrсу а2lекватtlос,гi страхових зобов'язань з

урахуванням <Полотсення про обов'язltовi lсритерii та нормативи достатностi,
7циверсифiковаtIсlс,гi ,га яtсос,ri активiв, якими предстаI]ленi cTpaxoBi резерви з вилiв страхуванI,Iя,
itt Iltих, Hiltt страхуваLIня xtиl-гя).

ЗгiдlrО :] вимоI,аМи пуFIктУ 15 мсФЗ 4 <CTpaxoBi контраКти) страховик повинен IIа кожну
звiтну лату оцitltоRати адекватнiсть cBoii страхових зобов'язань, використовуючи для цього
по,го,Iнi оl{iнки майбутнiх pyxiB грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка
IIоказус, що балансова BapTicTb його страхових зобов'язань за вирахуваI{rIям вiдповiдних
вiдстро,tсllих аквiзицiйних витрат та вiдповiлпих нематерiальних активiв, с неадекватIIоIо в



KoIlTeKcTi розрахункових показникiв майбутгriх pyxiB грошових коштiв, нестачу необхiдно
повнiстtо визItавати у звiтi про прибутки та зби,гки.

Для оцiнки адекватностi резервiв незароблених премiй (LAT тест) використовуються
загальноприйнятi aKTyapHi методи, методи математичного моделювання комбiнованоi
збитковостi, Teopii випадкових процесiв, методи TeopiT ймовiрностей та математи.tноi
статистики.

f\ля оrlir;ю]]а}{ня адекватIIостi резервiв збиткiв (rцо виникли, але незаявленi ,га збиткiв, шlо

зztяtв.ленi, але IIе Bpel,yJlboBaпi) виrсористовуIотьсrl методи матсматиLIноi статистики, зокрема
персвiрки статистиLIttих гiпотез та там, /_le с достагнiй для аналiзу обсяг даних, aKTyapHi метоли
оцiнювання резервiв збиткiв, rцо базую,гься на аналiзi трикутникiв розвитку страхових l]иплат.

/]ля тих lзидiв страхуваIIIIя, де резерви збиткiв, Iцо виникли, але не заявленi таiабо резервiв
збитки, що заявленi, але не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, KopeKTHicTb

перевiреtIо IlIляхом перевiрки статистичних гiгlотез.
С,гаtлом на З1.12.2019р. було rrровелеLlо оцiнку алекватttостi страхових зобов'язатlь

aKr-yzrpicпl ТОВ </{ослiдl-tицький центlr l]BKlri.rl> (Itrименко IO.B.) згiдгtо з розрахуIлком якого
активи Комrпанii визначенi як лостатнi.

Таким чином, з урахуванням проведеIIоi оцiнки адекватностi зобов'язань розмiр
сформованих резервiв незароблених премiй для кожного виду страхування спiвпадае з

фактичним розмiром сформованих резервiв вiдповiдно до вимог ЗI.|2,201,9р. сформовано у
розмiрi 54861,0 тис. грн. Обсяг сформованих резервiв заявлених, але не виплачених збиткiв
cTz}ItoM на звiтну дату скJIадае ЗЗ96,2 тис, грн. Обсяг сформоваIrих резервiв збиткiв, lllo виIlиl(Jlи,

аJIе не заявлеtti, стаIIом на звiтлtу лату сIuалае2З94,0,rис. грн.
Рсзу_гtь,гати перевiрки тесту алекватFIостi зобов'язань пiдтверджуIоть, що систематичних

недо.rriкiв r,а/або невiдповiдностi МсФз прийнятоi Компанiсю методологii формування резервiв
зби,гttiв, пIo заяI]Jlетлi та не врегуJIьованi та збиткiв, що виникли та не заявленi, не виявлеIlо.
Резерlз ллезароблеtlих гIремiй сформовано в алекватному обсязi.

Примiтка 4.3 Iншri дrкерела rIевизнач9ностi
Itерiвгrицгl]о IIе N4оже 71ocToBiptto оцiнити впJIив на фiнаr,rсовий стан 'Говариства

будь-якого подаJIьшого погiршенI]я ситуацii з зliквiднiстrо lla фiнансових ринках та
ltillвиtцеttirя нестабi;tьностi на валIотItих ринках. IJa думку керiвництва, I]живаIоться yci
необхiдlti заходи д"тIяr пiлтримки rltи,гтозлатtlос,гi та зростання дiяльнос,гi у потоLIних

умовах.
Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються короткострокових зобов'язань

перед працiвtIиками по вiдпусткам, справедлива оцiнка основIIих засобiв, визнаLIенIIя

сгtраведливоi BapTocTi цiнних паперiв та довгостроковоi заборr,ованостi, суми
нараховаuих страхових резервiв. OcHoBHi пригrущення стосовно майбутнього та itrших
кJIIоLIових д)I(ерел виникнення невизIlаllеностi оцiноtt IIа ла,гу балансу, але вони не мають
:]llаLitlого ризику стати причиною вlIесення суттсвих коригувань у балансову BapTicTb
активilз L-a зобов'язаIlь протягом наступноr,о фirlансового перiолу.

Вартiсuа о:]нака таких оцiлlок настуIIна:
3|.|2.20|9

ЗабезпечеtIнrI за вiдпус,гками 92З
Сtlраве2lлива вартiс,гь ОЗ 15483
Справедлtивавартiсr,ьiнвестиrliйноitIерухомостi 5Зl5б
Нарахований резерв збиткiв IЗ91
FlapaxoBaHi cTpaxoBi резерви 60651

OtlittKa власнuх прuмitценъ.

тис. грн.
з1.12.20l8

810
115з]
54348

||62
4]266

Примirценн.яr 'Говариства вiдображаються за справедJIивоIо вартiстю, визначеноIо на

octloBi звiтiв trpo оцiнку, пiдготовлених Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю кБrоро
незаJIежIIих експертиз> [компанiсло, rцо спецiалiзуеться на незалеilснiй оrцiнцi]. У зв'язку з



характером примilJIень i наявнiстю зiс,гавтtоТ ринttовоТ iнформацiТ, справедлива BapTicTb
гtlэимilцень визначаеться на ocHoBi мето/{у сгliвставлення та доходного методу, який припускае
оцiнtсу BapTocTi на ocHoBi очiкуваного ринкового доходу вiд оренди аналогiчноТ власностi з

аналогiчtlою каtriталiзаlдiею, При використанпi даFIого методу розгJIядасться LIистий дохiд,
сl,гриманий вiд зiставноТ власностi, капiталiзований дJIя визнаLIення BapTocTi оцiнtованоi
власгlостi.

У основу оцitlки справедливоТ BapTocTi покладеlti ocHoBtti доrrущення у вiдноrпеннi:
можливих риFIкових ставок оренди i застосовних ставок дисконтування. Результати оцiнlси
tlоlэiвнIоlоться на регулярнiй ocHoBi з фак,гичними даними ринку про прибутковiсть i

реаJlьними операцiями.

С,гавlttt дисконтуваIIня для фiнансових irrcTpyMeHTiB була прийнята piBHoIo с,гавцi
е(lективtтого вiдсотку застосовусться ставка доходностi облiгацiй внутрiшньоi дцержавноТ
позики у 2018 р,-20% для рiзних видiв власностi. З MeToto виконання вимог МСФЗ 16 що,ttо
tltlillки договорiв оренди станом lra 31 ,|2,2019р, встановJIена ставка дисконтування в розмiрi
|3,5% ( в разi вiдсутностi такоi ставки в договорi оренди ). Розмiр TaKoi ставки вiлгIовiдас
показнику облiковоi ставки IfБУ станом на кiнець року.

IIримiтlса 5. HoBi та персгляну,гi ста[Iдарти та тлумаtIення:

I] 2019 роцi 'I'овариство поLI€шIо застосовувати обов'язковий до застосування мiжнародttий
сl,андарт- МСФЗ (IFRS) 16 <оренда>.

Компанiя для визнаFIня, облiку, вiдображення у фiнансовiй звiтностi та розкриття
iн(lормацiТ пtодо огIераrдiй з оренди застосовус вимоги МСФЗ 16 ретроспективно з визнанням
кумулятивtлого наслiдку першого застосування цього стандарту, який, е визнаним у звiтностi tta

лату rIерtJ,Iого застосування - 01.01.2019року вiдповiдно до абзаrlу <б> п, В5 МСФЗ 16.
ГIорiвня-lrьнi даrri показуIоть цифри,розраховаттi вiлповiдно до стаIrларту з оренди - IAS 17
(який дiяв до 31.12.2018р,),

Itомпанiсrо було проведено комплексну оцiнку дiючих угод оренди на наявнiсть
обтятсливих договорiв за остапнiй piK застосування МСБО (IAS) 17. Аналiз показав, що
Компitнiя не буле застосовувати спрощення практиLIного характеру щодо використання резерву
tIiд об,гяlк:tивi tсоttтракти оренди tз якостi аJIы,ернативи прове/]енню оцiнltи на злtецiнсFIIIя IIри
riереходi на новий стаI{дарт.

Пiд час оцiнки активiв у вiltповiдностi ло МСФЗ 1б Компанiя використала умови
зlзiлl,rlеtlltя вiд визнанняl у вiдповiлrrостi до п. 5 МСФЗ 16 вiлносно короткостроковоi оренди.
Talt, cTaItoM 31.12.2019р. компанiя враховус 12 договорiв оренди офiсних примiщень в яких
виступас Орендарем. За 8 угодами з оренди правила облiковоТ полiтики залишились
не:змiнними вiдносно МСБО 17 <Оренда) та зобов'язання i витрати визначенi за умовами
lIоговору оренди, а саме: оренднi платежi, пов'язанi з такою орендою, визнанi як витрати на
пряпtолiпiЙнiЙ ocHoBi протягом строку оренди, 4 угоди оренди маIоть TepMitl користуваI{r]я
zlктивом бiльlле HiiIt 12 мiсяцiв. Вiлносно таких операцiй проведена оцitlка за вимогами МСФЗ
16.

'I'акими

l{iючi
, угодами е:

договори оренди примiщень о класифiкованi за МСФЗ 1б станом на
31 |2.2019
лъ

вlлдlлеIlня Номер договору Орендодавець

TepMIH
закiнчення
договорY

сума
мiсячного
орендного
платежу,
гDн.



1

Енергода NЬ 07l19 вiд 1 1.07.19
ПП Ilопович
н.в. з0.06.202\ 7000

2

Кременчук Jф б\н от 09.12.19
пп
Криворучко 08,12,202ll зз67

]
_)

миrсолатв Nsl2-Zl l2l 1 9 вiд |2,12.|9
ПАТ "Мотор-
баI{к" з|.I0.2021 3000

4

Одеса
Nч op-15llll19 вiд
01 .12.19 ПП Альфiн 25.|0.2022 |7718,2з

Ila лат,у початку оренди Компанiя (як орендар) визнала зобов'язаttIIя щоло ореII/{IIих
плаr,ехtiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представляс право користуванFIя
бzuзовим активом протягом TepMirry оренди (тобто актив у формi права користування).

Зобов'язаrlня з оренди спочатку визI]аеться в перiший день дiТ договору i оцiнюеться в

cyMi, що лорiвнюс наведенiй BapTocTi rrle не оплаLIених орендних платежiв протягом TepMiHy
договору. Актив у формi права користування визнасться спочатку в перший день дiТ договору i

оцiнtосться за первiсною вартiстю, яка визнаLIаеться як сума первiсtлоi оцilлки зобов'язаллпя з

ореII/{и та буlIь-яких ореIIдrIих плате)Itiв, наlrахованих на користь орендодавI{я в дату або до
/\а,ги поLiатку .lii zlоговiрних вiдносин. Оренлtrе зобов'язання оцiнюеться за амортизованою
вар,гiстlо з використанням методу ефективltоТ процентl-tоТ с,гавки. За вказаIIими орендпими
лоI,оl]орами ставка дисконтування не передбачеrла. I,{a пiдстави вимог МСФЗ 16 та правил
облir<овоi полiтики Компаrлii в яttостi ставки дисконтування передбачена облiкова ставка НБУ
стаIJом rlа Kitleldb року, tr{о станом на 31. 12.2019р. складае |З,5О/о.

С)цiнка зобов'язань за логоворами оренди примiщеrrь станом н.a31..l2,2019p.

вiддiлення

KopoTKocTpoKoBi
зобов'язання з
оренди, грн.

довгостроковi
зобов'язання з

оDенди. грн.

BapTicTb права
користування
орендним активом
(дисконтована BapTicTb
мiнiмальних орендних
платежiв на TepMiH дii
договорч). гDн.

I]нергодар |0]]6з,6з 3 з з98.6з 141ll62.25
Крепцен.lуt< 40509"52 2996з,70 704]з,22
Миколаiв з3500.08 24678"6з 58178,71
Одеса 21з|74.06 297099,71 5102]з,]7
всього з9494].28 385140,66 780087,95

I Ia прсlтязi 2019року за визнаLIеними угодами розраховано суму наступних витрат:
[lизначенi витрати за договорами нди за МСФЗ 1б на протязi 2019року.

договiр 1 договiр 2 договiр 3 договiр 4 Dазом
нараховано
амортизацitо
ореIIдного активу з0681,45 29з6,з8 2644,49 14579,25 50841,57

dliHaHcoBi витDати 7з24,65 ,7Ф R) 654,51 5740,58 14512,56
погапIення LIастиЕlи

:зобов'язань з оренди 27615.з5 2574,|8 2з45,49 11977,65 44572,67
Ба;iансова вар,гiс,гь
ак,ги]]у за класом
базового аI<тиву 110474.80 6]5з6,8з 555з4,22 495694,52 729240,з8



в тому чисJIi клас:
об'скти HepyxoMocTi 110474,80 675з6,8з 555з4,22 495694,52 729240,з8

ItpiM договорiв оренди примiшlень Компанiя облiковус три договори оренди земельних lliлянок
(Орсндолавцем за якими виступае Заlrорiзька мiськрада). Вiдtтосно таких угод також
застосоваI]i вимоги МСФЗ 16 <Оренда>.

l{iючi доr,овOрIr ореIIди зеNIельних 21i.пяrrок, lсласифiковаrri за МСФЗ 1б cTarloM Htl

31.12.20t9p:

l1paBo користуваtIня орендованоIо земельною дiлянкоtо при цьому ста€ активом. Його
llсJIичиIIа на поLIаток оренди 21орiвнюе орендному зобов'язаннIо, розрахованому за правиJIами
МСФЗ lб. Ставка дисконтування також liоговорами не передбачена, тому використа}Iа ставка
/lисl(онтування яка дорiвнюе - |З,5О^.

оцiнка зобов'цlнка зоOов,язань за ми земл] станом на 31.12.201

м
догOвOру земельна дlлянка

KopoTкocTpoKoBi
зобов'язання з
оренди, грн.

довгостроковi
зобов'язання з
орендиrгрн.

разом -
BapTicTb
актива

лог 6
розта1I]уванI-Iя
лiкарнi 1 88з 85.1 6 597690.57 ,7860,75.74

дог 7
розташування
адrм ir rбудiвл i 186826,26 20,/2567,24 2859з93,50

дог В

розтаtllування
дитячого
п iоttеlэтабору l965B1.5l 61489,7,52 в714,/9,0з

разоN,I 1111792.9з зз45l55.зз 4516948.26

Компанiя зобов'язана визнавати витрати на вiлсотки за зобов'язанI{ям по орендi окремо вiд
витрат по амортизацii активу в формi права користування.

Nе

догов
ору адреса

tiiльове
призначенн
я

I-IoMep

договора

дата
початку
доI,овор
у

дата
закiн.lен
ня
договор

opeH/IH
иii
платirк

площа,
га

оренлFIи
й платi>t

дог 6

м.Запорiлiжя,
вул. Брюллова
6

розташування
лiкарнi

N11

20l807000l00з2
5 вi.ц 29. l2. l 8 0l .01.20l9 20.12.20зб

1 l97з0,5
6 0,7065 l l9730,5t

лог 7

пл.Запорiя<я<я,

вул. Вересасва
J

l)оз,гашува}Iня
адмiнбудiв,гri

Л,] б\н вiд
l7.09.2009;
зшtiItи вiд
l6.0I.14N,r
20 l 40700080000
L) 1,7.o9.2()0c, 1,7.09.2028

l368з8,7
(, _

l6,0l . l4-
286719,1
2 гtэ t-l. о )cl)) 5659з 5

дог 8 п,t. ПDtrмоDсыt

розташуваFlня
дитячого
пiонептаборч

Nл l95185 Bilt
0l .l0.07 0l , l 0,2007 0I .l0.2056 0,45з4,/ ll86l4,1,



liизначенi витрати за договорами оренди за МСФЗ lб на протязi 201

поI(азник договirr 6 договiр 7 договiр 8 Dазом
tlapaxoBaI,Io аморr,изацilo
оl]ендного активу 4з670.81 2859з9,35 z29зз,66 352543.88

фiнансовi витрати 106120.22 з86018,12 l l7649,67 609788.02

IIогаu]енlIя части}lи зобов'язаtlь з
оренди 2201.46 в408,28 964.48 l l 5 в0,21

Ба.ltансова вартiс,гь активу за
класом базового активу (право
корис,гування земельною
дiляt,tкою) 742404,86 257з454,\5 848545,з7 4164404.з8

Аrrzr,тiз вплиl]у оцiнки витрат за договорами оренди, проведеноТ у вiдповiдностi до МСФЗ
l б з cyMoro витрат проведених за МСБО 17 на протязi 2019року IIоказав, що витрати, пов'язанi з
облiком ореI{JIrIого активу за МСФЗ 16 вищi в звiтному роцi на 347 тис,грн.

Спiвс'гавлення витрат на утримання ореплного активу та зобов'язань орендаря на протязi
20 к

договори

оцiнка за МСФЗ 1б
оцiнка за
мсБо 17

рiзниця

нарахована
амортизацiя
орендного
активY

фiнансовi
витрати разом

витрати I]a

оренднi
платежi

1 30687.45 7з24,65 38012,09 35000.00 3012,09
2 29з6,з8 ]92,82 з729.2l зз67,00 з62,21
a
J 2644.49 654.51 ]?qq 00 з000,00 299,00
4 14579,25 5740,58 20з l9.83 17718,2з 2601',60
6 4з6]0,8] 106120,22 I49]9\.l0 |08з27,68 4146з,42
7 2859з9.з5 386018,12 671957 ,4] з94426,40 2175з1,07
8 229зз.66 I17649,6] 14058з,33 1 18614,15 21969,|8

разом 403391,45 624300.58 1027692,03 680453,46 3472з8.57

I] звi'гному перiодi облiIсовуIоться /{оговори ореI{ди, за якими Компанiя виступас
Оретr/]о/Iавцем.

I[орядоrt обrriку для орендодавIдя вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) lб практично не
:змiнюеться в порiвгlяrrrri з 7дiю.lими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавцi булу.гь
IlРО/IОВжУВагИ класифiкувати оренду, використовуIоLIи Ti хс принципи класифiкацii, п{о i в
МСБО(IАS) 17, вилiляюLIи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Фактично
Itомпаlтiя облiковус виклIоLIно договори операIдiйноi оренди. За правилами облiковоТ по;riтиttи
пiс.llяt укладення договору операцiйrrоi оренди орендолавець визнае оренднi платехti за .гакою

ОРеНДОIО яtс лохi/{ лiнiЙним методом або iншrим систематичним мето/lом, що застосовуеться в

разi, яtкщо такиЙ метод забезrrечус адекватнirrrе вiдобра}кення графiка отримаI{ня вигiд вiл
l]икори с,гаItня базовtlго акти ву.



HoBi стандарти МСФЗ:
Вимоr,и нових стандартiв Компанiя буле враховувати при складаннi фiнансовоi звiтностi

:за перiодами, встановленими наступними стандартами:

МСФЗ (IFRS) 17 набувас чинностi починаючи з l сiчня 2021 року або пiсля цiеТдати, llри
цьому вимагасться розкри,гтя ttорiвня.пl,ноТ iнформаtдii. Компанiя буле застосовувати даний
стандарт пiсля дати вступу,

IlpttitHsttlti у],оLII,1енI]я до МСФЗ 3 <<Об'сдllання бiзнесу> та МСФЗ 11. <<Спi.rrьна дiя.llьlliсть>>.
Зокрема, у 149__Ф_З__3_ тепер мiс,гиться вимога повторноТ оцiнки частки в бiзнесi за умов, Itоли

суб'скт господарювання отримуе контроль над таким бiзнесом, який е спiльноtо огtерацiеtо.
Зазначена вимога пов'язана з позицiонуваIjням такоТ угоди як поетапного об'сднання бiзгrесу,
[JaToMicTb у ]ЦС_Ф_З* l,!_ робиться утоLlнеIjI-Iя rцодо сгliльного коIlтролtо: |(оJIи гtiдприсмство отримус
спiльний контроль rlад бiзнесом, що е спiльноtо операцiсtо, пiдлриемство не проводить гlов,горноТ
оL{irtки paHitllc визltаноТ LIастl(и в цiй компанiТ.

l(омгlаrliя провеJIа повторну оцiгlt<у LlacToI( в бiзrrесi. Коригувань r-a змiн в облiку та оцiнцi таl(их
акr,ивiв не виявлеtIо.

Попрсtrл<u do МСБО 12 <<Податки на прибуток>) передба.rаIоть, rr1o податковi наслiдки
доходу у формi дивiде1,1дiв визнаIоть ,годi, ttо.llи визнаIоть зобов'язання виплатити дивiденли.
Зазна.Iимо, tцо це твердження застосовуIоть до Bcix податкових наслiдrtiв дивiдендiв, а не тiльки до
сит,уацiЙ, за яких iсtlуtоть рiзнi ставки податI(у для розподiленого та нерозподiленого прибутку.

Ilопраrлсu do МСБО 23 кВumраm.u llu пOзuкчD в частил-ti витрат FIа позики, ll1o пiдлягсttоть
капiталiзаtliТ, iбезгlосередньо стосуIоться ý l4. Змiни уточнюють: якщо буль-якi ко1,1кре,гrti [Iози](и
заJIиl]Iаlоться IlепогаLllеtIими пiс"ltя того, яlt вiдповiztний актив буllе готовий до його очiкУВаНоГо
виI(ористан1,Iя або пpol1ilx(y, це запозичеI,1IIя стас LIастиI{оIо KorrlTiB, якi суб'ект господарюваFIня в

цi.llому за[Iозичус, пiл час розрахунку с,гавI(и капiталiзаrliТ на загальнi позики.

Пrlпраrлiсt do МСФЗ [AS) ]9 <ButtazopoDa прсtвцiвнuкttлш вiдноситься до змiн пенсiй}Iих
планiв з вс,гаI,IовJIеIIими виплатами, таким як змiна плану, скорочення i врегулrовап}lя (виплати).
Копцпанiя не здiйснtос нарахування ,га виIIJIати гlрацiвникам за tlеttсiйними плалIами ,гоN,Iу

поtlравка Ite впливас на показники фiнаrrсовоi звir,ностi KoMrraHiI.

KoMiTeT iз т-llумачеrrь МСФЗ випустив тлумачення КТМФЗ 2З QFRIC) 2З, у якому
y'l'ollнello, як виN{оги МСБО 12 "Податки на прибутокll застосовують до визнання Й оцiгlки в разi
виIликнення невизначеностi в tIодатковому облiку. Невизначенiсть пiд час вiдображення
податку на rтрибутоIt виникас, коли оргапiзацiя застосовус якиЙсь пiдхiл до вiдображення
tlo/taTKiB i при цьому е непевнiс,гь tцодо того, чи визнас податковиЙ орган Його правомiрнимt.

'I'аttих спiрних IIитань в облiку податку на прибуток в звiтному перiодi КомпаIliя не
i2lентифiкуваlrа.

ГIопlэавtссt Do МСФ3 IFRS) 9 "Фiнансовi ittспtрулленmu". Щана поправка вiдноситься до
к.llасифiкаrlii певних фiлtансових активiв, а саме ак,гивiв з опцiонами на дострокове погашеIIIIя
та BI]eJla так зване обмежелле виклIоченI{я з правил к;rасифiкацii. L\e означа€, що фiнансовi
ак'гиви з правом на досlрокове погашення можуть оцiнювытися за амортизованою BapTicTlo або
За справедливоIо BapTicTIo через iншиЙ суtсупниЙ дохiд (F-VOCI). Умова про дострокове
IIоI,аIltення ознаLIас, що позичальник може погасити кредит ранiше, нiж наказус поча,гковий
графiк пог.IIIIення. IHo:ti логовiр може дозволити позич€lJlыIиковi достроково погасити креди,t,у
суп,Ii, розрахованiЙ tta ocHoBi справедJlивоТ BapTocTi крели,гу (тобто rIa ocHoBi грошових потоttiв
за дого]}ором, дисконтованих за поточпою ринковоlо ставкою), а не за його амортизованою
BapTicTto. У rlboMy випадку може статися так, що справедлива BapTicTb кредиту на дату
IIогашеI{ня буде нихсче непогашеноi суми осIIовного боргу, i кредитор фактично повинен буде
приЙняr,и бiльш низький платiж. У цьому випадку кредитор фактичлто надае позиLlальниltовi
вiлпlкодування або, то.lтtiше кажуLIи, ця сума погашення вклIочас деrlку частину, яка с
вiдrпко2дуваFIням позиLIальниковi вiд кре2lитора. I саме це вiлпrкодува}IFIя е проблеп,lоtо, тому що
Bolio Не являс собою позитивниЙ грошовиЙ гIотiк, що виIIикао виклюLIно в результатi вип;rати
l}иклlоLIно основноТ суми боргу i вiдсоткiв. В rtboMy випалку може бу,ги змiгrена модель облiку



таких аItтивiв з облiку по амортизованiЙ BapTocTi на модель за справедливою вартiстtо через
irrпrий сукупний дохiд (FVOCD.

Примiтка 6. Розкриття показникiв фiнансовоi звiтностi:

,охlд вlд зацll тис
2018 20l9

CTpaxoBi платеrкi |7965з l51371
Частки страхових плагежiв,
налехtгti перестраховикам 88918,0 72949
Змiни резервiв незароблених
rrремiй i до:ri перестраховикiв в
рнгI 2500 з7
Всього доходи вiд реалiзацii 932з5 78459

CTpaxoBi ll.rraTerKi за 2019р. скJIали 151 371,1 тис. грн., в тому .lllcлi:
по добровiJIьному cтpaxyвaнHro - 909б0,0 тис. грll., iз них:
- страхування вiд нещасного випадку - 1 1 18,0 тис. lpH.
- медичне страхуванI]я (безперервне страхування здоров'я) * 44 033,5 тис. грн.
- страхування ваптатtiв та багахсу -286З,4 тис. грн.
- страхуванI{я вiд вогневих ризикiв - 19 559,8 тис. грн.
- страхуваI{IIя iншого майна -20 165,2 тис. гртt,
- страхування медlичних витрат - 1655,6 тис. грн.

по обов'язковому cтpaxyBal{Irro * 60 411,1 тис. грrI., iз них:
- авiаt{iйrrе страхування цивiльноi авiацiТ - 56 280,0 тис. грн.
- страхування I_{i} власникiв наземного транспорту * 2949,9 тис. грн.
- ЦВоператораядерноТустановки--9]6,] тис.грFl.,вт..r. вiднерезидентiв39,Втис.грн.
- страхування предмета iлотеки -2|,\ тис. грн.

I3 порiвllяннi з вiлItовiдним гlерiодошt минулого року (1]965З тис. грн.) сума страхових
п.llатеlкiв змсIлIIIиJIась rrа 28282 тис. грн,

Зобов'язання по виплатах страхових вiдrпкодувань страхова компанiя виконала в повному
обсязi, якi склали 22854,4,гис. грн. В ocHoBlloмy cTpaxoBi виплати - по медичному страхуванню
18|44,7 тис. грн. По страхуванню цивiльноТ вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв
виплати склали 3780,6тис. грн.

Bci види страхування прибутковi, KpiM страхування I]B власrlикiв наземного транспорту.
Резерви незароблених премiй ТДВ "СК "Мотор-Гарант" станом на 31 .|2,2019 р. склали

54861,0 r,ис. грн.
r{acтKa перестраховиtсiв в резервах лtезароб:tених премiй станом на 31 .12.19 р. склала

2З999,6 тис. грI{.

2. Собiварr-iсть реаlriзацii

2018 2019
Визнанi cTpaxoBi вiлпrкодування 26247 22854
13ицlати Ita агсIt,гськ винагороди (cTopoHHi) 15970,0 140зб
Витрати IIа агентськ ви LIчlгороди (персонал) l229 |702
Iншi (полiси) 95 147
Всього 4354l 38739

1.

,гиQ.



Адмiнiстративнi витрати

4. Iншi операцiйнi доходи т,а витрати

тис.

2018 2019

Ви,грати на персонал (заробiтлIа плата) |7501 17 457
\мортизаlli.я осповних засобiв i HeMaTepia.llbниx 4220 4648

Иатерiальнi затрати з229 301 3

lослуги |] 694з

нш1 544з 4l
Всього 3041б 32|02

Витрати rrа

2018 20|9
Сировина,га матерiали 0 0

Марке,гинt,,га реклама 448 814
нIп1 о 0

Всього витрат rra збут 448 814

тис.

Iншi операцiйнi доходи 2018 20|9
Дохо:tи вiд операlliйrrоi оренди

ocIIoI]}Iиx засобiв 1 539 1661

/{оходи вiд списання
кредиторсьttоi заборгованостi 284 1 168

/_{оходи вiд курсовоi рiзницi в
валIотIIих операцiях ]45

95

/]оходи вiд продажу iнпrих
оборотних активiв 50

0

Отриманi tштрафи |2|4 0
Iншi доходи 1з] б05

Всього iншiх операцiйних
доходiв 3969 3529

Iншi операцiйнi витрати
Витрати неоперацiйноi дiяльностi ]15 |96
Витрати вiд операlдiйноi rсурсовоi

рiзницi 842 867
С]rrисаI,I ttяt безналiйноТ

заборговапостi 79 605
I3и,гlэати на спJIату пrтрафiв 27 9

Фiнаllсова рiзницяt вiл змiни курсу
ваJlют 0 |0з7

Благодiйн сть 2658 2698
Iншi операцiйн витрати 2659 |217

Всього iнших операцiйних
витрат 6980 6629



2018 20L9
ГIроцентнi доходи та доходи по
депозит. рахунку в банку 485 1 4278
I1porleHTHi лоходи по iншим
рахункам в банку 474 13

Процентпi доходи по ОВГЗ 226з 2826
Iнвес,гиltiйrrий лохilt tзiд коштiв,
яrкi розмiщенi в МТСБУ 619 786
f{оходи вiд1 змirrи справедливоi
вар,гостi заборгованостi 2|зl 2557
ffоходи вiд операцiй з rliнними
IIаперами 3073 0

Всього фiнансовi доходи 1341 1 10460
ФiHallcoBi витра,tи
Iншi |6з,5 0
Витрати вiд :змiни справедливоi
BapTocTi заборгованостi 1,440,5 0
амортизацiяt лисtсонту по
договорам оренди зг. МСФЗ 16 0 624
lJсього фiнilнсових витрат 1604 624

5. Фiнансовi доходи та витрати

6. Iншi доходи, iHпri витрати

2018 2019
Лохiд вiд операцiй з цiнними
паIIерами 0 0

/Iохiдi вiд огrерацiй з

необоротllиN4и активами аJ 0
Всього iншi доходи 1J 0
Уцirrrtа lliнлlих паперiв |022 0
Собiвар,гiсть реалiзованих I]П 3002 0
Витрати вiд змitли справедливоТ
BapTocTi l{iлttлих паперiв 0
Всього iншIi витрати 4024 0

CтaltoM rra З 1.12.2019р. фаrстiв злlецiнення вар,гостi фiнансових активiв не було.
За звiтrlий rrерiо.,д ТЛВ СК KMoTop-I'apaHT> були отриманi доходи вiд дольовоТ учасr:i в

зtз'.tl:зlсу з волоl{iтtтt.ям КомпаttiсIо корпорагивIIих прав окремих емiтегl,гiв.
тис.

2018 2019
Доходи вiд участi в капiталi 619 59
Втрати вiл yqn"тi в капiтzuli 44 4778



7. rlолаток rla прибуток
Осповнi компоненти витрат з податку Irа прибуток за звiтний перiод:

Найменування показника 2018 2019

1

ГIо,го.tний податок на прибуток 8l7l 5249
I]ключено до Звiту rrpo фiнансовiрезультати -

усього
8171 5249

поточний податок на прибуток 8171 5249

ItorvriTeT iз r,лумачень МСФЗ (КРМФЗ) випуотив ТЛУМАЧЕННЯ КТМФЗ 23 (IFRIC) 23, у
якому уточI{ено, як вимоги МСБО 12 "ГIодатки на прибуток" застосовують до визнання й
оцiтrки в разi виникнення певизFIачеtлостi в поlIатковому облiку. Itерiвництво не iдентифiкувало
фактiв невизначеlIостi пiд час вiдобраrкення податку на прибуток за 2019piK.

8. FIематерiальнi акr,иви
тис.

За iс,гори.Iною Ba]эTicтlo
нематерiальнi

активи
Справе2рlива BapTicTb rla 3 1 , 12.201 8 15? 0
l1рилбання l4
31 грудня 2019 року зб6.0
FIакопичена амортизацiя на З 1 .12. 1 8 0
I-Iарахування за piK 0

31 грудr-rяr 2019 porcy 0
LIиста балаtrсова BapTicTb 0

31 грудня 2018 року з52,0
Зl грудrrя 20l9 року 366.0

В облiку BpaxoBaHi лiltензii на здiйснення 21iялылостi, на якi амортизацiя не нараховусться,
В звiтttому роцi було гlридбано 7 лiцензiй (iIlформаrдiю про повний склад лiцензiй розкрито у
Примiтцi 1).

9. OclloBHi засоби

Булiвлi Машиttи
та

обладнан
ня Траtrспорт

Меблiта
пр14лалдя

право
користування

орендо ванними
активами

Воього

Чис,га реалiзаuiйlrа
гзартiс,гь

31 грудrrя 2018 року 126з 129з 2641 зз9 1 1537
31 грулня 2019 року 6968 1 354 1841 426 4894 1 548з

нвестицIи}Iа tIepYxoM ь
2018 2019

Ila початок перiоду 57285 54з48
ПеремiщеI,1llя з основI,Iих засобiв (провелеtIня
модернiзацii) 1819
ijарахування амортизацii -29з1 _3011

I{:r кiпеrlь перiоду 54348 5з156

10. Iнвестицiй rcT

тис.

тис.



Змiна справедливоi BapTocTi iнвестицiйноТ HepyxoмocTi виникае з наступних lтричин:
проведення ремо}Iтних послуг , та нарахування амортизаL{ii за прямолiнiйним методом.

11. Запаси
тис.

2018 20|9
(Jировиttа та матерiали (за iсторичното
coбiBap,l,icтlcl) 10 lб
всього запаси 10 16

В 2019 роцi пiдприемство не визнавало знецiнення запасiв в зв'язку з вiдсутнiстю факту
зt,tецitтення.

12. Iншадебiторськазаборгованiсть

2018 20l9
!ебiторська заборгованiсть, llдо вiдноситься
до страхових послуг 42655 4з76|
Аванси виланi 286 103

Розрахунки з бюдтtетом 454 221
Заборгованiсть з нарахованих доходiв 158 198
Kopol]KocTpoI(oBa заборговаttiсть за вексеJIем 1 19б |4з5
Irrша,цебi,горська заборгованiсть 1\92 1276

Всього 45956 47000

Аrrа.пiз Tepп,titli заборгованостiLIlB IIогашення заlооl]гованост1 пDедставлеI{о наст пним чином:
2018 2019

Страхування
До б0 днiв 7780,5 242з],6
60-90 днiв 680з,2 760],8
9]-180 днiв |545,2 ]825,9
Бiльпlе 180 :rHiB )51,7 q 4089,7
Iншi види
До 60 днiв 28 11]4,0
60-90 лrriв 0 0
91-180 днiв 0 625
Бiльше 180 днiв 0 l440
Всього 18б74,8 47000

Вiлrrовiдно з умовами дiяльностi ТЛВ СК <Мотор-Гарант) Ilроводить IIapaxyBaHIirI
страхових резервiв. Змiни у резервах представлеI{о ни}кче.

тис. грн.

2018 20l9

Резерви незароблених премiй на початок перiоду 49471l,4 44005,3
Резерви незароблених премiй на кiнець гrерiоду 44005.з 54861 ,0

Змirrа резерtзiв -5466 10855,7
Змтitла LIастки перестраховикiв у резервах незароблеrrих
гrремiй -2966 8094,4

тиQ.



13. Грошовi кошти
тис.

2018 2019
Каtса,га рахунки в баtlках, грн. 198,5 1вз5,2
Itaca та рахунки в банках, валIота 954,4 838,4
Банкiвськi депозити, грн. 25985,1 26098,4
Всього грошовi кошти 27l38 28772

LIаотина грошових KorrrTiB Компанii вкладенi в депозити I{аступних банкiвських устаFIов:

АТ "Мотор-Банк"(,l,ермiн вкладання 26.09.2019 - l3.01 .2020) 3000,0,гис. грн.

ПАТ АБ "УкргазбаIIlt" (TepMirr вклалаItня: 04,10,20l9 - 14.01 .2020) 2000,0 тис. грн,
ПАТ "f{ержавний ощадний бапк Украiни"

(TepMiH вкJIадання: |7 .10.2019 - 2l ,0|.2020) 2000,0 тис. грн,

[IA1' "flерrttавний оrцадний банк Украiни"
(TepMiH вкладання: 16.12.2019 - 1 6.0l .2020) 2000,0 тис. грн.

А'I'"Мотор-Банк"(термiн вкладання: 21.10.201l9 -24.0\.2020) 2000,0 тис. грlI.

ГIАТ АБ "Укргазбанк" (TepMiH вкладання:1.2.12.2019 - 13,01 ,2020) 1000,0 тис, грн.

АТ "Мотор-Банк" (TepMiH вкладання 26.09.20119 - 1З.01 .2020) 3000,0 тис. грн.
ПАТ АБ "Укргазбаtlк" (TepMiH вкладання: 04,10.2019 - 14.01 .2020) З000,0 тис. грн.

IIAT АБ "Укргазбанк" (TepMiH вкладання: 18.09.20l8 - 08.07.2020) 1260,0 тис. грн.

A'I'"Мотсlр-Баtlк" (TepMiH вклалання: 05,09.2018 - 04.09.2019) 838,4 тис. грн.
АТ "Коп,lерцiйний iндустрiшьний банк"(термiн вкладання: 05.11 .2019 - 07,05.2020) З000 тис.

грн.
АТ "Банк iнвестицiй та заощаджень" "(TepMiH вкладання: 08.10.20l9 - 15.01 .2020) 3000 тис.

грFl.

За депозитнi вклади за звiтнi перiоли Компанiею були отриманi прибутки: за 2019 р. та
2018 р. роки HapaxoBaHi вiдсоттси склали в cyMi 4170,1 тис. грн. та 4850,6 тис. грн. вiдповiдно.

Станом на 31 грудня 20119р. Ta2018 р. середньозваясенi процентнi ставки по банкiвським
депозитап,I з первiсним строком погапIення меншIе 90 днiв складала 16,0 О/о та 15,2 Уо,

|4. Статутний капiтtlл

Станом на З1 грудня 2019 р. зареестрований та сплачений каtriтал гроIповими коштами
скJIав 12З12,0 тис. гривень. Змiн в розмiрi статутного капiталу за звiтний piK не вiлбувалось.

С,гаltом rra 31 .12,2019 г. частки MirK учасниками розпоltiлеrтi згiдно 11ротоколу rзiд
|9.0].201б б/н зборiв у.lасникiв Т[В <СК кМотор-Гарант) настуtIним LIином:

Учаснuк Часmка, /о Часmка, zрн.
Богусласв В'я.tеслав
Олександрович 83,6 |0 292 832,00

liогус.ltасв Олександр
В'я.IесJIавови.I

qc) 1 218 888,00

ItoHoHeHtco Андрiй Петрович 6,5 800 280,00
Всього 100% 12 зl2 000"00



15. Коро,гкосr,роltовiпозики
Короткостроltовi позики cTaI{oM r-ra 3 1 грулrlя 2018 р. та З 1 грулня 20l 9 р. вiдсутrri.

16. YMoBHi зобов'язillltlя.
CyDoBi позовLt.

В сулах:]находитLся 15 позовiв по l]ТП на суму 2569,7 тис. грн., iз гtих:
1 . I'алкiгт Глiб Оrrегович - 24.06.20|9 - З2 500 грн.
2. Римський IОрiй Валентинович -2З.10.2018- 76 000 грн.
3. Jlукяttеtlко Леся Петрiвна -27.|\,2018 - 31 000 грн,
4.. Лебiдь Людмила I-ригорiвна * 17.0В.201В - 79 500 грн.
5. IIипIик Олексiй Юрiйович - 10.05.2019 - 108 700 грн.
6. IIeM.leHtco Маргарита BircTopiBHa - 13.09.2019 - 11 000 грн.
7. I;tьченко О"пександр Федорович - 02.09.20|9 - 49 000 грн.
8. Родiков Сергiй Олександрович, Малишко Яна Адамiвна - 2З.09.2019 - 122 000 грн.
9. LIерноморченко l]митро Вiкторович - 26.09,2019 - 1 615 000 грн.
1 0. Черевrсо Олег Ан.црiйович - |] .|0.2019 - 245 000 грн,
l 1. Ковыrьський Iгор Генrrадiйович - 05.1 \.2019 - 200 000 грrr.

ОпоDrtmкувтltllrl - I]наслiдок наявнос,гi в украТнському комерцiйному закоподавстtзi,
й rtодатковому зоitрема, IroJIo)IteHb, яtсi дозI]оJIяIо,гI, бiльп_t Hi>tc один BapiaHT тлумачення, а також
через практику, tцо скJIаJIася в загалом нестабiльному економiчлtому середовищi, за якоi
податковi органи довi"ltьно тлумачать аспекти еtсономiчноi дiялыlостi, у разi, якrцо податковi
оI,рани пi2дlа2lуть cyMrriBy певне тлумачеIлня, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноТ
дiяльностi Компанii, ймовiрtло, що Компанiя змупlена буле сплатити додатковi податки,
iп,граr|и ,гt,t tleHi. 'I'aKa невизttаченiсть може вIIJIиIIути на вар,liс,гь (liлtаtlсових iriструмен,гiв,
втрати та резерви lliл зirецiнення, а також IIа ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку
rtерiвництва, Компанiя сплатила yci податки, тому фiнаtrсова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд
полатковi збитки, Податковi звiти мохtуть перегJlядатися вiдповiдними податковими органами
протягом трьох poKiB.

EKoHoMi,tH,e сереDовuлце - Itомпанiя здiйснюс свою основну дiяльнiсть на територiТ
УкраТни. Закони та llормагивнi акти, якi впливають па операIliйне сереловище в YKpaTlri, мохсуть
швидко змil-поватися. Подальший економiчний розви,гок залежить вiд спеrtтру ефек,lивлlих
:заходiв, якi вживаються украiнським Урядом, а також iнших подiй, якi гIеребувають поза зоrIою
I]IIJIиI]у Компаrrii. Майбутне спрямування економiчтrоi гtо.lli,гики з боку украiнського Уряду може
мати вIIJIи]] на реа.лiзацiю активiв Компанii, а також на здатнiсть КомпанiТ сплаLtувати
заборговаtlос,гi згiдно строttiв погашення.
Керiвництво ItомпаtriТ провело найкраrцу оцiттку щодо можливостi повернення та класифiкацiТ
визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов'язань. Однак Компанiя ще досi знаходиться
гli21 вп:tивом ltесl,абiлыrостi, вказаноТ вище.

Сtllупiнь tloвeplteltllя. Dебiплорськоi| заборzованосm,i mа iHtuux rPiHaHcoBux пкпttlвi,в --

Bltac.ltiдot< ситуацiТ, яка склалась в економiцi УкраТни> а також як резуJIьтат eкoнoMi.irioi
IrccTaбi:rbHocr:i, пlо скJI€urась на дату бzurапсу, icHyc ймовiрнiсть того, lцо активи не змо)Itуть бу,r,и

реалiзованi за iiньою бшtаlrсовою BapTicTIo в ходi звичайtlоi дiяльностi KoMltaHii. Ступiнь
повернення цих ак,гивiв в значнiй Mipi залеrкить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза
зоноIо контроJIю Itомпанii. Ступiнь повернення дебiторсьtсоi заборгованостi Компанii
визIIачае,гься на пiдставi обставин та iпформацii, якi наявнi I"Ia дату балансу. На думку
Itерiвтlицтва, додатковий резерв пiд фiнаIrсовi активи на сьогоднiшнiй де}{ь не потрiбен, виходяLIи
:] I{аявlIих обставин T:a irlформацii.

Розкриr,r,я iпформаllii lIpo lIов'язанi стороItи.

/{о tlов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаI{ими сторонами вiдносяться:
. пiдгIри€мства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд
коl{тролем, або lIt перебувають пill спiльним контролем разом з Компанiеtо;



о асоцiйованi комгlанiт ;

. спi.lтьнi пiдtприемства, у яких Компаrliя с коI-Iтролюючим учасником;

. члеuи провiдного управлiнського персонаJIу Компанii;

. близькi родичi особи, зазначеноi в а) або г);
компаtlii, lцо контролюють Компанiю, або здiйснюють суттевий вплив, або MatoTb суттевий
вiдсоток голосiв у Компанii.
KpiM зазначеного гlроведенi операчiI з виплати винагороди ( з оплати праui) провiдного
yttpaB.lI i ttсl)кого персоналу.

31.12.19

У пluсячах zpt-t Материнська
компанiя

[Щочiрнi
компанii'l

Ключовий
управлiнськи
й пеDсонал

Itороткос,гроковi виIIлати
lI ровiдного уlIрав-чiнсьttого
персонала 0 0

2404,5

31.12.18
У m,u.сsLч.ах zрн. Материнсь

ка компанiя
[Щочiрнi
компанii]

Ключовий
управлiнськи
й пепсонал

Коро,гкостроковi виIIлати
провiлilого управл itлського
llсрсоrIала 0 0 |]6],2

7. t{iлi та полiтика управ"пiння фiпаllсовими ризиками
Управлilttlя ризиками вiдiграс важливу роль у фiнансовiй дiя,тtылостi. Компанiя

визI{а€, rцо потрiбt{о мати ефективнi процеси управлiння ризиками, основ}Iою метою яких
с захист дiя:tьtlостi Bi21 су,гтсвих ризикiв.

Меr,ою поlti,гики управлiнлля ризиками е виявлення, аналiз та уrrравлiння
ризиками, яких зазнас Itомпанiя, I]становлення прийнятних "lriMiTiB ризику та
I]IIрова/{ження засобiв контролю ризикiв, а також здiЙснення пос,гiЙного монiторингу
piBHiB ризиttiв та дотримання встановJIених лiмiтiв з боку регуляторного органу Украiни,

Ila виконання п.1 Роздiлу V Вимог до органiзацiТ i функlдiонування системи управлiнtlя
ризиками у страховика, затверджених Розпорядlltенням Нацiонаrьноi KoMiciT, що здiйсtttос
/{ер)кавIIе регулIоваIлIIя у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04 лIотого 2014 року Nb295,
наказоN4 за NЬ208-К вiл26.06.2018 р. призначено вiдповiдального за оцiнttу ризикiв КомпанiТ.

Компанiя в своiй дtiяльностi визнас наступнi ocHoBHi види ри:]икiв: сr,раховий ризик,
ринttовий, ризик :змiни цiни, ризик лiквiлностi, ризик катастроф, операцiйний ризик, ризик
с'грахуванIrя здоров'я, кадровий ризик, ризик, пов'язаний з репутацiею, юридичний ризик,
с'граr:егiчгtиЙ ризиlс, ризик, пов'язаниЙ iз здiЙсненням дiяльностi на страховому ринку, ризик
лiкtзiдностi,га iH.

Заrгальнi поJIожсння системи управ;titлня ризиками сформоваr-ri <I[олохtенням про сисl,е]чIу
yltpaB;tittHя ризиками)), затвердженими Flаказом по Говариству ЛЬ 6]9 вtд l8.10.20 i 8 року.

Страховиli ризик
Визначення страхового ризику посиласться на ризик, який страховик приймас вiд

вJIасника страхового полiса. Iншими словами, страховий ризик * це ризик, який icHye вiд
rrочатку та передасться вiд власника 0трахового полiса страховиковi. OTxte, новий ризик,
с,гворений контрактом, не с страховим ризиком.



Агrалiз ризитсiв /Iозволяс розполi.lIити Тх на l(Bi великi групи: cTpaxoBi та HecTpaxoBi (яrкi не
вItлtо.lеrti в договiр страхування). 11ерслiк страхових ризикiв складае об'ем страховоi
вiдllовiдальностi по договору страхування. BiH вiдобража€ться за допомогою страховоi суми.
I{irIa ризику в грошовому вираженнi складас тарифну ставку.

Itонцеrlтуальний пiдхiл l]икористаний в угIравлiнtti ризиком I]кJIIочас три ocHoBHi гrозицii:
I]ИявJIсIIIIrI наслiдкiв дiяльностi економiчних суб'ск,гiв в ситуацii ризику; умiння реагувати на
моlt.ltиtзi негативнi наслiдttи цiсi дiяльностi; розробку i здiйснеIIня заходiв, за допомогоIо яких
можуть бу,ги нейтралiзованi або компенсованi iMoBipHicHi негативнi результати дiй, що
проволяться.

7,1. Анdерайmuнzовi рuзuкtt * ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування;
РиЗик неДостатIlостi резервiв (збиткiв) - ризик нелостатностi страхових резервiв збиткiв

майбу,гнiпл зобов'язанням;
Ризик недостатностi премiй (перевипlення нетто-llремiй) ризик невiдповil{тtостi

страхових тарифiв майбутrriм зобов'язанням;
Ризик недостаl]jостi премiй (перевиrцення витрат) - ризик невiдповiдностi фактичних

BтpaT закJIалеIлим у бтодlrкет,
РИЗиК катастро(l - ризик, викликаний нето.lнiстю прогнозiв настаlлня надзвиLIайних подiй

та оцiнок iх наслiдкiв.
РИЗиtС Страхуван}тя здоров'я - ризик, виi(JIиканий змiнами витрат, понесених у зtз'язку з

ОбСЛУГОВУванням 21оговорiв iз зазначеного виду страхуванIIя, коJIиваI{нями частоти i стуtlеItя
т'.яtilскос'гi страхових вtтпалкiв, нето.tнiстtо оцitlок та IIрогIIозiв ш{одо спалаху епiдерriй;

7.2. Рuнковi рltзuкu - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, FIa яких
IIРаЦЮе CIt, яrti Mo)ItyTb призвести до змiни ринковоТ BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB або
змiни в ринкових iндикаторах, що мо}куть I]плинути I{a величину активiв та/або зобов'язань
Страховика;

Ри:зик iнвес'гицiй в акцii - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi активiв, зобов'язанL та
фiгrаrrсових itlструментiв страховика до колива[Iня ринковоi BapTocTi акцiй;

Ризиtt проl{еIlтноТ ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapтocTi активiв тазобов'язаt,Iь
страховикal до коJIиl]ttння BapTocTi rrозикових кошr:iв;

Rа;ttотrtий ризик -- ризик, пов'язаний iз .tут.пивiстю BapTocTi активiв та зобов'-яIзань
стрt}ховика до коJIивання KypciB обмiну ваJIют;

Ризик спредУ *- ризик, пов'язаний iз чутливiстIо активiв та зобов'язань страховика до
коJIиI}ання рiзницi в доходностi Mixc облiгацiями пiдприемств та державних облiгацiй УrсраТни з
тим самиN4 (або близьким) TepMiHoM до поI.ашення;

Майllовий ри:]ик ,- ризик, ltов'язаний i:з чу,гливiстю BapT,ocTi атсr:ивiв ,га зобов'язань
страховика до коJIиваI{нrI ринкових цiн на HepyxoMicTb,

Ризик ринlсовоТ концентрацii * ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстIо
ltортфе:tяt аtс,гивiв або у зв'язttу зi значним впJIивом одного або кiлькох eMiTeHTiB цiнних паперiв
Ila cTaFI активiв.

7.3. Рuзuкu Dе(lолпlу конпlраzенпlа - ризик HecпpoмoжllocTi ко}Iтрагента (перестраховика,
борltника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком;

РизиК дефолту Страхувальниrсаillерестрахувальника ризик неспроможностi
СТрах1,13д.l1ыlика/I1ерестрахуваЛьника виконати взятi на себе будь-якi логовiрнi зобов'язанrtя
гtеред СК;

ризиlt дефолту Перестраховика * ризик неспроможностi Перестраховика викоFIати взятi на
себе буль-якi 21оговiрнi зобов'язання перед СК;

Ризик дефолту банку * ризик неспроможностi банкiв виконати взятi на себе буль-якi
71оговiрнi зобов'язання перед CIt;

7.4. Операцiйнi рltзuкч - ризик фiнатlоових втрат СК, шlо ви}Iикас LIерез lrедолiки
управ-пitrнЯ, процесiв обробленнЯ iнформацiТ, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi ,tlехно.lrогiй, а також помилки та FIесанкцiонованi дii персоналу;



Ризик персонаJIу ризик фiнаIrсових втрат СК, tцо виникае через помилки та
несанкцiонованi дii персоrrалу ;

ГIравовий ризик - ризик втрат в результатi недо,гримання закоrIу, ризик судових розгляl{iв;
Iнформаrцiйний ризик - ризик фiнаrrсових втрат страховико, що виникас в результа,гi

rrедолitсiв надiйлIостi технологiй;
Органiзацiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховикп, що виtlикz}с через tтедо.ltiки

управ:ri rttlя, tIедоскоl I itлiс,гь бiзнес-процесiв ;

7.5, Рuзлtкtl yt161g,ru,ra rPiHaHcoBoi' zpyпtt * ризик негативного впливу Ira фiнансовий стан
сТраховика-уLIасника фiнансовоi групи, викJIиканиЙ погiршенням фiнансового cTalty iншого
уLIасника групи, до склалу якоТ входить страховик;

7,6, Рuзuк лiквidносmi * ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для
IIогашення зобов'язань тоLIно на MoMeI]T настання строку погашення.

АIlаlliз tIутлиI}ос,гi до страхового ризику
В компанii проведено стрес*тестування станом на З 1. \2.2019р. вiдповiдно до <Вимог щодо

регуJlярIlого проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацii rцодо
кЛIоЧових ризикiв та результатiв проведених cTpec-TecTiB>. В результагi вiдображенrlя вIlJlиtsу
cTpeciB на фiнансовий стан Компанii можна зробити такий висновок:

Результат провеlIеного стрес-тестування
1. ЗниlIсення ринковоi BapTocTi акцiй, якi tле перебувають у лiстингу на фондовiй

бiржi, rlа4OО/о,IIриведе до збiльtrтення стрес величини нетто - активiв на2,9ЗО/о,що
становить 7 З06 тис. грFI.

2. Збiльпlення обмiнного курсу iноземlлих валют вiдносно гривнi на25О/о приведе до
збiлr,шетlня стрес-величиFIи Ilетто-активiв на 2|0 тис. грн, i складе 0,080%, а зменшення -
вiлповiдно ло зменшенIIя на 210 тис. грн.

З. Зменшrення риIIкових цiн rla HepyxoMicTb на 25Yо приведе до росту стрес-величини
FIе,гl,о-активiв на 6,02О^,Iцо становить 15 031 тис. гр1-1.

4. Збiльшеrlrrrj :]агаJlьноТ суrчrи виIIJIа,г за обов'язковим страхуванням цивiльно-правовоi
вiztповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхуваIiня на ЗOО/о (для
о'граховикiв, rцо злiЙснюю,l,ь таке страхування) привеле до росту стрес-величини нетто-
ак,l,ивiв на 0,З9О/о, що становить 980 тис. грн.

5. Збiльшення загальноi суми виплат за медичним страхуванням на 40Yо приведе до
:збi.ltыrlення стрес-Rеличини нетто-активiв на 0,7ЗО^, що стаI{овить 318 тис. грн.

Заходи щодо зменшеIIIIя впливу ризикiв
Itомпаrri.яl Ilроводить llо.ltiтиtсу дlиверсифirсацiТ порт()еJIIо ак,гивiв з метоtо зIIиження ризикiв
rrадп,liрноi l(онцеr{,граriii активiв. [Iостiйний моttiторинг BapTocTi цiнних паперiв в рамках
Itо;tiтиt<и управ"lliння активами сутт€во знижус ймовiрнiсть FIастання таких ризикiв.

f{.llяl зменшеrIня затрат I]a випJIату вiдшко2lуваI]ь по ме/Iичному cTpaxyBaHHi Компанiя
ПРаЦЮС З лiкувалыIими закJIадами та аптеками, цiни яких знаLIно нитtчi вiд ринкових. Разом з
tlип,t, постiйttиЙ моttiторинг збитковостi та адекватностi тарифiв за цим видом страхуванням,
ttередба'tеttиЙ гtолiтикоIо управлiлtня ризиками, забезпечус lIостатнiй коIIтроль за вiдповilll,Iими
at tлсррайтиIlI-о]]ими ризиками.

З:rхоли шtOдо змеIlшIення Irпливу ризикiв на фiнансовий стан страховиIt:l.
Щля змелtшення вIIJIиву ризикiв в разi серйозних cTpeciB на фiналlсовому ринку Компанiя

регулярно слiдкуе за станом lдiнних паперiв гtа Фондовому ринку для того, щоб вiдслiдкоI]увати
ttомпанii-банкрути в разi знаLIного здеIпевленгtя цiнних паперiв.

Компанiя tlровоlдигь поэliтику диверсифiкаlдii портфелIо ак,гивiв з метоrо зниженнrI ризиtсiв
r,tzrдп,tiрноТ KoHr{elr,гpatIii аrtтивilз. Постiйний монiторинl,вартостi цiнпих паперiв в рамках
ttОлiт'иttи управлiння активами суттсво знижус ймовiрнiсть настання таких ризикiв.

lrrя усtlirпrIого розI]и,гI(у [la ринку страхуваtItIя КомrпаrIiя мас Bci мо)кJIивос,l,i: достатttiй розмiр
гарантiЙноt-о (lоttду, ll{o складае l 9З 7ВВ тис. грI{., в T..t. Bi.ll brI i резерви - 14В522,0l,иа. грн.,



Перевиrцення фактичtлого запасу плагоспромо>tсностi страховика над розрахунItовим
скJIадас 146 804,00 тис. грн, без урахуваII}lя вимог Розпорялження Нацiоналr,ноТ KoMicii, tцо
здiйстtюс l{epжaвI-le регулIоваIIня у сферi ринкiв фiналlсових NЬ850 вiд 07,06.2018 року, а iз
I]рахуваIrням п. 4 цього РозпорядrкенFIя I]орматив платоспроможностi та достатностi капiталу
на 31.12,2019p. становить 102 852,0 тис. грн., фактичний запас платоспромохtностi _ 249 656,0
тис, грн., велиrIина перевищення склаJIа 146 804,0 тис. грн.

fl:lяt змелlпIення витрат Ila виплату вiдtшttодува[Iь по медиLIному cTpaxyBaHHi Компанiя
ПрацЮс з лiкув;шtьними закладами та аптеками, цiни яких зIlaLIHo нилtчi вiд ринttових.
Разом з цим, гrостiйний монiторилtг збитковостi та адекватностi тарифiв за цим видом
с'грахува}rIJям, передбачений полiтикоtо управ.ltiлtня ризиками, забезпечус лостатнiй контроJIь за
вi7lгtовiдrrими аIIдс])райтинговими ризиками.

Мехаlriзм ней,гра.lliзацii ризикiв грунтусться на резервуваннi Компанiям LIастини

фirrапсових pecypciB, що дозвоJIяють запобiгти негативним фiнансовим наслiдкам по тих
фiнансових операцiях, за яким цi ризики не ilов'язанi з l{iя;rьнiстю коttтрагентiв. Основними
формами такого I{апрямку е:

- (lормуваннrIрезервIIогофо*rлу'Говариства;
- формування цi.ltьових резервних фогrдiв Товариства;
- нерозполiлеttий залишок прибутку, оrриманий в звiтному перiодi.

За лаltими звiтного та порiвtляJIьного перiоду iнформацiя, яка дозвоJIить проаналiзувати
дii Товариства rцодо нейтралiзацii ризикiв виглядае наст,уllним чином:

н.

Показник
Станом на
зl.|2.20|9

Станом на
31.12.2018

Статутний капiта.tl |2з12 12з12
Резерlзний капiтал 148522 1з679,/
I Iсрозlrолiлеtти й гrрибуток
(непоlсритий зби,гок) 45255 62|62

Незважаючи на важкий фiнансовий cTarr Украiни за перiод 2019 року керiвниц,гво
КомпанiТ застосовуваJIо заходи щодо утримання достатнього рiвня забезпечення надiйностi
свого (liнансового cTaI-Iy,

Коrlцеrlr,рацiя illших ризикiв
Менедltмент Компанii придiляе знаLIну увагу контролIо за iншими ризиками, якi

виникаIоть в процесi дiяльностi, а саме: операцiйному та юридичному ризикам.
Операцiйний та кадровий ризик - ризик, пов'язаний з порушенItям технологiчних правил

провеl{енIIя операцiй, ведення докумеI]тацii, який виникас внаслiлок як зовнiшнiх причин, так i
ЧеРеЗ l]ОМИJIки працiвникiв Itомпанii. !о методiв контролю за операцiЙIlими ризиками
l{аJIежать: розподiл слуrкбових обов'язкiв, чiтlсi структури управлiнськоТ пiдпорялкованостi,
LtIОДеННе архiвуваt,tIlя та коttiтовання баз даrlих, перiо2lичне гiриймання залiкiв у сlliвробiтлIикiв
що/tо зlIання нагаJtьItих IIoJloжeHb LIинних норматив}rих aKTiB.

IОриди'tний ризик - Lle [оl,енцiйний ризик лля збере)ItеFIItя та збiлыпення капi,га.ltу
Компанii, .ltl<ий виtlИка€ LIереЗ порушеI{ня або недотримання Компанiями вимог законодавства,
FIормативIIо -rIравових aKTiB, укладених договорiв та iнше. Як наслiдок, це приводить до спJIати
it-т'l'раdlних санкцiй та необхiдностi вiдшкодування збиткiв, погiршення фiнансового резуль,гату i
ЗМеlllПення можливостеЙ правового забезllечOння викоI{ан}Iя угод, Управлil{лля юрилиLIними
РиЗиками з7liЙснюс,гься lпJIrIxoM виl(оIlання оrlерацiЙ з дотриманням вимог чиIIIlого
ЗаконолавстRа та попереднього проведення правовоi експертизи угод, що укJIадаIоться,
розробленi т,иповi договори IIа проведення фittатrсових оrlерацiй, створено пiлроздiл
внутрiшrIьо го ауди,гу.

TЛВ "Страхова компанiя "Мотор-Гарант" надае послуги страхування та проводить
оrrерацii з цiнними паперами на пiдс,гавi договорiв з клiснтами, укJIаденими в письмовiй формi з

тис



урахуванням вимог чинного законодавства, ,га вiдповiдних первинних документiв (реес,грiв,
aKTiB тощо). Обов'язI(ово проволиться iдентифiкаlliя клiентiв i фiнагrсовий монiторинг операцiй,
а також otliHKa tРitlансового стаIIу та I]изначення класу eMiTeHTiB цiнних паперiв.

ItpiM того, щорiчно проводиться перевiрка фiнаlrсовоi дiяльностi незалежною
аудиторською фiрмою.

Робота слупсби внутрiпrrrього аулIIту
З MeToto /]отримання КомпанiеIо вимог ст. 15.1 Закону Украiни < Про фiтIансовi посJIуги та

державIlе регулIоваIrня риллкiв фiнансових послуг) та з метою удосконалення системи
уttравлitlн.яt ризиками, коFIтролю та корпоративного управ.ltiння,, дllя забезпечення надiЙностi та
ефективностi системи внутрiшнього контролю в ТЩВ "CtpaxoBa компанiя "Мотор-Гарант"
створена слухсба внутрiшнього аудиту, дiяльнiсть якоi регламентована <Поло>tсенням про
службу внутрiшнt ого аудиту (контролю)>, затвердженого Загальними зборами учасникiв
(I1ротокол N9 14б вiд 21 серпня 201З року).

IIа пiдставi Протоколу зборiв учасникiв 'I'овариства з додатковоIо вiдповiдальнiстtо
кСт,рахова Компанiя KMoTop-I'apaHT)) NЬ 20112 вiд 26.|2.12г. було прийнято рiшення щодо
с1,1]ореIiня слулсби внутрitлt.lього аудитора з залученням до його скJIаду одrriеi штатноi одигtиtдi.
I]аtсазом 'I'овариства Nl 7З/1-|< вiд 26.12,12p. було затверджено I1о"цоrкення про с"тrухtбу
внутрiшньоt,о аудиту.09.01.201Зр. на посаду внутрiпlнього аудитора було призначено
вiдгIовiдальну особу з достатнiм piBHeM квалiфiкацiйних вимог.

Вну,грiшнiй аудит (конrроль) ТДВ (СК <Мотор-Гарант> виконусться окремою
посаловоI0 особою, яка пiдпорядкована Головi зборiв у.Iасникiв Товариства. Внутрiшlriй
ayllti1]op не мас пiд;Iеглих.

За результагами дiя"ltьностi у 2019 роцi особою, призначеною вiдповiдальноIо за
проведення внутрiшt{ього аудиту (контролю) регулярно проводилися перевiрки правилыtостi та
достовiрностi ведення бухгалтерського об-lliку, фiнансовоi та податковоi звiтностi, контроль за
ефеrtтивtliс,1]Iо розподiлу i використання pecypciB Компанii.

Ризик лiквiдностi
Лiквiлнiсть - це златнiсть забезпечити своечасне виконання своiх грошоl]их зобов'язаIlь,

,IKa визIIаLIасться зба;tаtrсованiотю мiхt строками i сумами погаIIIення розмiщених активiв ,га

строками i сумами виконаI{ня зобов'язаIrь банку, а також строками та сумами ittших дrrсерел i
l t at Iря м i в виltорис l,allTt-lt кошr:iв (на2lаlлllя ttрелитiв, il,Ttlli витрати),

ФiHatrcoBa дiяльнiсть пiддасться ризику лiквiлностi - ризику FIедостатностi надхолжень
гроIttових коштiв дJIя покриття ix вiлпливу, тобто ризику того, шIо банк не зможе розрахуватися
в строк за I]Jlасними зобов'язаннями у зв'язку з неможливiстю за певних умов швидкоТ KotlBepciT
сРiнансових активiв у платirкнi засоби без су,гтсвих втрат.

Система KoI]TpoJ]Io за ризиком лiквiдтtостi базусться lla вiдповiдtlих iнформацiйних
l]жереJIах, до яких вiдтlос;tться BHyTpiшrrri форми звiтtlостi про cTalr лiквiлl-tостi та форми
зовнiпrньоi звiтt,tос,гi Товариства. Потребу в лiквiдних коштах на перспективу КомпаIliя
прог}lозус за доIIомогоIо компJIексного аналiзу Bcix iнформаlliйних джереJI.

IIроцес управлiнlля ризиком лiквiдностi с постiйним, Itерiвництво Товариства щоденно
ЗлiЙснюс монiторинг IIоточноi лiквiдностi, оперативне управлiння активами та пасивами,
Iriлтримуе rrеобхiдrriй piBeHb пдодеrrноi лiквiдttостi, який забезпечуе виконанI{я поточних
lt.ltaгerKiB та зобов'язань, здiЙснtос t(онтроль за формуванI-1ям обов'язкових резервiв та
лотримаIIням екоtlомiчних rIормативiв, управляс зzuIиlIIками коштiв на поточному рахунку та у
Kzrci, PiBeHb адекl]атностi та /Iостатностi резервiв гIiдтвердrкено aKTyapieM.

Збалатtсованiсть структури активiв r:a пасивiв Товариства, наяlвнiсть довгострокових
pecypciB за pzrxyrloк власних коштiв, якi повнiсl]Iо покривають довI,остроковi активи, сприяють
пiдlгримапнIо стабi:lt ного рiвня :riквiлtlостi.
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Bi4crpoueni rroilalrtoui 306oB'n3asH, 1500 0 0

I Iurciiirii 3o6os',rsaHH,r 1505 0 0

7 {orroc'r'pononi rpegrnu 6anriu 1510 0 0

Iurui ltorroc lpoxori 3rl6118'r3aHHlr l5 l5 0 3730

lJouloc rpoxoti :a6e:rereuaa 1520 0 0



ArirflR I{on
paaKa

IIa rIo.raroK 3sirlroro
rcpioav

IIa rirreur, :rilror o

ncpioqy

I 2 3 4

l]onloc lponori .taSeirre,reHu, Bnrpar flepcoHaJry t52l 0 0

[{i,lrloec rlrruancynanu;r 1525 0 0

Ii,rraroAiiirra Aonolrora 0 0

Ch'paxoui pc.:cpur 1530 17266 60651

y rorrv .rr'rc,ri perepn /loBrocrpotroRt1x 3tr6ou'r:tasr 153 I 0 (.)

pe:repn r6urttil a6o pe3epB Ha,rrclKHrix Br.rflJraT 1532 326t 5194

perepl r rerapo5,reu rrx lpelt iii r533 44005 54E61

IIIIt CTnitxOBl ne t-at')H11 1534 0 0

IHrcclnuiiiui Kolrrpartru 1535 0 0

llpr:oauii (rong I540 0 0

Pe:epn wa rur,'rary Axer(-nory 1545 0 0

YcLoro 3a po3,{iJroNl II r595 41266 64311I

IIL Iloro,rni ro6on'lraErrq i 3aOe3rrerrglrE!

Kopornoc'rporroni r(llclLlru 6aHr(iB 1600 0 0

Bcricc,ri ar.rraui 1605 0 0

llorovua xpeguropcrxa 3a6oproBaHicrb 3a: AoBrocrpor<oBrrMu
3o6oBr.s3aEH{Mfl

1610 0 151 1

roBallti! po6or]l, nocnyrl,l 1615 424 321

po Jpaxyl]I(ai\{rI ] 0 roJlxcror'r 1620 1393 1466

y rolry rucai : nogarxy Ha np[6yro( t62l 1321 t447
po:paxyrrralo.r :ri crpaxyBanH, 1625 8 3

p03Paxylll(aNm 3 onnaTu nparli 1630 30 10

flororrra xpelrropcbtra 3a6oproBalicrr, 3a ollellxaHrMx aBarrcaNrn 1635 lt3 252

IIoro'rlra npe4rlropchKo la6oproBarric-rr,3a po3paxynr(a\{r.r 3 yracurl(ar{}.r 1640 0 918

fl,lro.rua ripegrlroPclxa :aSoplonarricrr, ir rrryrpiurrix 1to'tpaxylrir 1645 0 0

lloro.rrra rpc2plrcpcL(a 3a6ollrcBaHicrE :rtr ctpaxotoro giruruic'r'ro 1650 92t7 10537

flo rc.rrri :a6c:rlcqerrrur 1660 1l10 923

lloxolr rrari6yrrix nepiolin 1665 0 0

Biacrpo'rcrri xolriciiirri,roxoAu ni,1 rlepecrpaxouunio 1670 0 0

Itlrrri rrort.rrri roSon'lrrrrrr r690 4699 4527

Ycr,oro 3a po3rinoM III r695 16694 2041 l
IV 3o6or'r:urur, noa'a:raui : neo6oporuuMu aKrlBaMu, yrpr.tMyBaHriMu

Arf, npoAaxy, ra rpyrlaMfi Brl6yru i700 0 0

V rlrrcra uapricrl aruruir rrclepnranrroro rrcrrciiiror o dlollly 1800 ^ffi- 0

Illi:rarrc r900 lr$ol&E959",',;lo, 334874

KepiBHrk

loroBH ii 6yxranrep

Tn!rc!ko Ilirariii Bono.t!l{.!p!!lt-l

Aqjf o,raHcr,(a ra,,,,. Bon(x|l]l!pj.lr! i!ffiffi
\eX*#
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Aara (pi(, Micruh, ,tncno)

IIiAnp[,eMcrBo ToBapr.{c, Bo 3 rorarkoBolo BirnoBiaan6Hicrlo "CTpaxoBa xoMflasi, "Morop-fapaHT" 3a eAPnOy

:lBir rrpo dlirraucoRi pcayr6Ttllr (3Bir npo cyr<yrrurtii.loxi.l)

;rtil'rom 2020

1r51435

80i003
3a 2019 p.

.ive2 KoA 3a AKY

Crarrq
Koa

pflar(a
3a 3Birrrt|ii

rIepioA
3a :ura",ror i.tuuii ncpio;q

IlorIepcllrIl,ol'o poR-Y

I 2 3 4

tlucruii,,roxil si,l pearri:artii npo,ryr<uii (roBapiB, pcr6ir, nocnyr') 2000 78459 93235

LIncri :rapo6reui clpaxoni npertii 2010 78459 9323s

flpcrrii rri,,trrrcari. BllnoRa cynla 20| 151 37 1 179653

llperrir. nrpc trtr )' nefer rnii\yhJH,rt 2012 12949 8891 8

3uiua pe:epny rre:rapo5:rcnux npeuiii. earona cyua 20tl 10856 -5466

3nirra qacrru r ropcc-r'paxoeurin y pc;epni trerapoSrcnnx rrpcruriii 201 4 10893 -2966

Co6iuirp r ic rr, peari:oBaHoi rpo,'ly(rlii (rorapiu, po5ir', noc:ryr) )050 3 ti739 43511

Lhtcri nouoccui r6ttrt(u 3a crpaxoBulltt BurlraraMu 20'7{) 0 0

Balosrrii:

rrpr6yrox 2090 39120 49694

:6rror 2 095 0 0

i[oxig (rarpirl]r) Irj/f :Minu y pc:cpuax 7:Ionroc'rporonIIx :o6on'l:atrl 2105 0 0

/(oxi.'t (riurpall) Iliit :lrirru irrrulrx cLpaxoBlx pcacpBiB 2tI0 -2165 1705

lnirra irrurr.tx crpaxonux pctcpuiu, Ba,rroBa cyNla 2|t -27 65 1705

3uirra .rrclnu lepecrpaxountciu u ittutux crpaxooux pereltnax 2|2 0 0

Irrrui orepartiiiui .t(rxollr't 2120 3 529 3 969

,{oxig rig :nriua raprocri ar<ruoie, axi oqiurororr,ca :a clpanegnurorc
aapricrro

2t2t 0 0

{oxig oi.4 nepaicuoro srgHaIIIIs 6ioloriqlILIx aKTLIBIB i
cilrr,clxorocnogapcxoi rIpo,qyKIlii

2122 0 0

r\,luilicrparurti uarparrt 2130 32t02 30416

Ilxrparrl r]r 35y I 2150 814 ,1.13

Irnrri oncpauii:irri orr paltt 2180 662t) 6980

Burpar ui4:uiuu oaprocri arruria, axi oqiurororscr 3a

crpaaegulnoro oapricrto
2till 0 0

Br.rrpar oil lepeicnoro eu:uaHHl 6iortorlqHux aKT[DlB l
ciarcr,xorocro,qapcrroi npogyxqii

2t82 0 0

Oiuarrconuii pe:yu,lar eia onepauifi noi.qisrrsocri:

npr6yrox 21 90 939 1752;l

:51.1'tor 2195 0 0

loxilt ai:r y,rtcli g xarilaai 2 200 59 6t9

Innri rf irrarrooli aoxoitu 2220 10.160 11411

Isrui AoxoAr.t 2240 0 3

rfoxi,q eil 6;rar oltiiieoi ,,lorroNrorrt 2241 0 0

(DiHaHoolri Br.rl pxrrr 225t) 624 I(r0,1

Bryiurr silt tqacri e xattira:ri 2255 4178 14

Irlrri urparu 22'.70 0 4024

flpl't6yloli (:6uror) ri,,l rrrr:ruey in(r:rxqii rra uorre'r'aptti cran i 22',7 5 0 0

<Diuauconaii pe:y.rrllar ao oro,1arl<yBarHl:

r rpr6yr or 2290 6056 25885

:5:r'rcr 2295 0 0

I3rrparfi (goxi1) , lo,'trr(y ra flll 6y1oK 2300 5249 8l7l



C r a r'r)l
Koa

prrltRa
3a rnirlui:i

ne pio,'1

3l arra,,rori.rrrrrii ne pio,t

noncpe,qrrr,ofo pol(Y

I 2 3 I
flpu5ylon (:6r'r'or) niil rrpurruncuoilqirurr,nocli rric.rrr orrollarryBarru, 2305 0 0

9ucruii <[inaxcoolrii pe3yrbrar:

rpu6yrox 23 50 807 l7'714

IOIt',l{)I( 2355 0 0

II, C]YKYIIITI,IU IOXII
[ooqiura (yuiuxa) ueo6oporuux arrruio 240O 0 0

Aoortiu(a (yrtirr(a) (liuaucorr.rx iHc rpyrren ia 2405 0 0

Hatcon[,]eHi KypcoBi pi3Haqi 21tO 0 0

qacrr<a iuuoro cyrylHoro AoxoAy acoqiiioBaHr,rx ra cninbHHx

ni4npaencrn
24t5 (-) 0

Irrrrrrii cvrcynnrrir 1oxi1 244s 0 0

Innmii cyrcynrruii loxir ,to ono)Iirrryuarra 2450 t) 0

IIollalor ua rrpr6ylox, rog'n:tnrii: iuurHrrr cyrynrrrrr loxolorl 2455 0 0

I I t CVKVnI 
'lLtOXtl 

fltCnt OnO_ItTI:VnitItItrI 2460 0 0

Cy(ynuuii,'1oxiA (cyua parxin 2350, 2355 ra 2460) 2465 807 t7714

r r r. I iJIlrMlrul u oIIt,Aull]iHLlX BtiTPAT

Marepia:uui :arparu 2500 3350 3323

I3nrparr ua on,rary npaqi 2505 1584u 15522

13i4paxyearur ua coqianbHi 3axoa[ 2510 3413 3361

Avolru::auin 2515 4870 4553

lnui oncpaqiiirri aurparr 2520 27949 22686

Pa:or'r 2550 55430 49445

l\'. PO3t)\XyHOK tIO(A3Hut{tB ftPt lByTKOIIOC fI AKUI;I
L'cpc4rrr,opi.rua ri:rlxicrr npocrux ar<qiii 2640 0 0

Cropr.rronaua cepe,qHbopi.rHa xin6xicrb npocrrix axrliii 2605 0 0

rllcruii upu5yror (r6rrlrr) rra o;1rry npocry arrliro 2610 0 0

Ctroplr oraruii .ruclr'rii r4rr'r6yrcrt (:16uror) rra oluy lpocry axqiro 2615 o.u 9l%- ,r o

llusi.uerrar.r Ha oaHy npocry axqiro 2650 ;frc[i*frrra Yrez]tr o

KepiBsflI(

lonolHrrii 6yxranrep

f[qqI!-]l!r!d x$4p.ti!.ul

llo5f o,(aIchlla I iHfl ,r rloxoru.r,!.!r.lM!
F'"ffiffi
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Aara (pix, Micru6, .rucJto)

lli4nprevcrso ToBapr.{crBo 3loAa-rKoBoro BilnoBiAar6HicTrc ,'CrpaxoBa 
KoMtraHi, "Morop-fapaHT,' 3a eApnoy

i"rf**:kq
I154435

3oir npo py< rpouronrx rourin (:a nplurlr,t lleroaov)
3a 2019 pi(

.V!l Kor 3r lIKY,,l lli0l004

Crarrrr I(oir
prrIIrra

3ir 3BiTuxri
rcp io4

3a luarrori.urnii rrcpioll
rrorrcpcIIrrLoro poK)

I 2 1

L I-ir tn.t.is) fcr) r,.1ll ',ncl:rIi; loi!i.]nh o(ri
I llr,,txollxeusl ni,t:

Peari:aqii npollyxr 1ii (ronapir, po6i.r, nocryr) 1000 0 0

IlonepneHua nogarrln i :6opin 3005 0 0

y rovy vv cri nogarr<y na 4orlauy rapricrr, 3 006 0 0

l lirrlororo (tirralrcyeanul 3010 354

rtarxoAricrrru ni;1 o rpuuanan cy6cfi ltiii, aorarliii 30l t 0 0

Ilailxo,lNcnur anarrciu rig rroxynrlin i ;lrroaHuttiB 3 015 11 6

HalxogNerrrut ti4 rroocptreurrl araucio 3020 t75 43

Ha4xoqxeun.a ri4 aiacorxis :]a garrlruna]ru roruris Ha noro.ratzx
paxyHr(ax 3 025 0 0

I Ia,lxonareusr niA 6oplruariu ucycroiir<n (ru-rparf il, leni) 3035 0 t)

I la,txo,rxerllu rirl orrcplrliiilroi opcrrgn 3 040 1528 l8E7
I Ia,rlxorlarcrlrr ni.q orpuuarrrrr poa,rri, aBroll0LIillx Brlraropo,1 304s 0 0

I la,'lxoAricrrrrr ri1 crpaxoorx npeviii 3050 t 47 121 165731

Hil r\o rxu,rrr l,ilrtrc,rrrx;cralon tri.t uuacprclrr,r n\rirJr( 3055 0 0

Irrrui uagxolrxerrrln 3 09,5 22730 2t850
Burpa.taltla ua orrrary;

fonapiu (po6i1 noc:ryr') 3100 26022 26056
llpaui 3105 1269s 12212

Billpaxynarrl rra couin-'r,li 3axoAn 3110 3397 3287

3o6or'l:aur : nogaxiB i 36opiB 3 5 957r s04

Barpavauua ua oulaly 30608rr3ar16 3 flogarry na npr6yrox 3116 5t22 7501

Bnrpaqarnu ua onlary so6ou'asaH6 3 noAarry na Ao,4auy aapricrr 31t7 0 0

Llr rpa,liulll rra olrJtat y 3oSoDr3arrL 3 ilrrrrjx rrollarrio i :6opio 3 118 4,148 4003

Rrn pa,rarrrrl rta onnit'ry alrauciLr 3l3s 0 0

Btt 1,.r 1.'1,,,, l].r uir r..r) .tu,rel'Hu ti, uBilI(iU 3 140 0 I
Ii. tt 1'19.1111. v l:l ut. t:r r y , , r. r r,u Lr u x rr. (.\l.r 314s 0 0

Burpa.ttrrul rra ontra'r'y :o5ou'l:att 3a c.rprlxour.l!tLr Kon.l.pat<raltr 3150 E 8 96i:) lt5t94
Burpararrur rliuarrcoaux ycrauoB ua HaaaHu, rro3lrK 3155 0 0

Ir rLrl urr'ryrauarrrra 3190 0 0
rlr'rc r uii pyx r<oullis ri11 oncpaqiiiroi llil,rlrroc t.i 3195 3t211 2t6t1
IL ['rr r,' rrrrx r f, ). ',i l. i.rr...irrrurrrr.ui l,t.'lLlni r

lTal(xolprrcusl Bi,t peali3ouii:

r]ritlittrcoutx irrlccltrrtiii I200 11969 3n7
rrco6opo lurrx arrrrlil 3205 0 50
Illt,lxo,tllicrtrtr ti,'I i:r'r'prr ivar rr x I

Iltaco'l t{18 3215 5175 65'7',7

r(uBi,rterrtiu 3220 '746 56l
Ha4xogNeuu oi4 geprnauuia 322s 0 0

Ha,tlxcrtlxeuxr oir notarrreHua tto:t.tr< 3230 0 0



Clarrrr Koa
prrar(a

3a rBiTfltrii
rlcpior:(

3a arra;rori.rrruii rrcpioq
IOIlCpe/lrflror'o poKY

I 2 3 1
Ha4xo4xenul ri4 nu6yrrs llo,iipHroro nianpr.r"rua ,u inruJ
rocnoaapcb(oi oaxHr.rqi 3235 i) 0

Iruui rra,,lxoAxeuun
32.5 0 i) 0

lJrtpa,rxtr , na rrpr.r.'16aurrr;

(ri,auconax i,i,ffi 3255 463 t6 5661 5
uco5oporlrlx arttrain 3260 2564 l3tl
Brltraru .ta.lepunarunauu 3270 0 0
Ilrrpa.tatrru Ha Hajlarrurr no3ul( 0 0
Barpavaurr ua nprA6aHH, Ao.rip6boro rignp..r"rr; rt;;;-
rocno4apcrroi o4znnqi 3 280 0 0

IHlxi nnarez(i
3 290 0 0tl,rc.rir 

1.yx hJll.iB Bi I irrocc rarriirr oi 1i., ,^rro. . i 3 295 21990 47 621
I IL I') \ i . t I r . \ l\c \ynLr.,r r,l,iu.rHco,rui gi.rJ ,rrncr r

IIa,,lxo;'lrteuua nlF
lijracHofo KaIl l tary 3300 0 0
L)TpuNltrI t, rlo3 ti
Harr,o,,tr,",,,,, oi@

3305 (.) 0

3310 0 0
lurrri uarxoaNclrua 33,10 0 0
lJr.rTpaqaIIH, rra:

Bt'i)r. r-.r.r,,rr.r-
3 345 0 t)

lloraulcHru rt03u( 3351) 0 0
Cnlaly llnrgcrr,liu 3355 4682 0
Burpa,rarrrr rra crlrary lilcottiiu 3360 0 0
Ilalpa.iarl;r la cn-rar.y :a5oprorlruo cri : (titrarrcorol opcl,tu 336,5 0 0
BrrrpaqrrrHa rra rrprlAOalru rlacr(tI B ito,tiprlr,ouy rignpucrrcTtri 33'7 0 0 0
Brzrpalauu.r Ha uunJrarr.r HeKoHTpoJrr,oBauuu uacrxau y aouipuix'
I]IANPII€MCTBAX 3375 0 0

Irrutt tlrarelti 3390 0 0Ilttc.ttir t'yr t,,Lurrn rrit rl.lr:rrrcono.' ljr.ti,ltoCtl 3395 4682 0llrrc rr,r lryr rl.ou.ro l r(ou i!.r.. rutrrtrrri ncprrr.t 3400 1572 2600:l_i:r 'ttut,.tr t..'r"ri,r r.:' n, '..rnr. .,.',' 3 405 271 38 53055
B.t,..ru'rrrirrrr ut.,rr,.r,,rx r)lreiu rrr ,.r rrruo( (olrriu 341 0 62

'rE l8'7l.t.ttttlrtt r,,trr, to,r.. ntttcr.. j.o,cv 3415 2 8 T3foq{,[i1; i,9kR,/ 2 7 1 3 8

KepiBHxx
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