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Звiт щодо аудиту фiнансовоi звiтностi

[умка

Ми провели аудит фiнансовоi звiтностi та звiтних даних страховика Товариства з

додатковою вiдповiдальнiстю кСтрахова Компанiя кМотор-Гарант> (лалi по тексту ТДВ (СК
кМотор-Гарант> або Компанiя), (код СДРПОУ 31154435), що знаходиться за адресою: 69068,
м. Запорiжжя, вул. Вересаева, будинок 3.

Фiнансова звiтнiсть, яка пiдлягала аудиту:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом наЗ1'.|L2020р.;
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за2020р,;
- Звiт про рух грошових коштiв за 2020 piK;
- Звiт про власний капiтал за2020 р,;
- Примiтки до рiчноi фiнансовоi звiтностi за 2020 piK, включаючи виклад значущих

облiкових полiтик.
На нашу думку, фiнансова звiтнiсть,що додаеться, вiдображас достовiрно, в ycix сутгевих

аспектах фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2020 року та Ii фiнансовi результати i
грошовi потоки за piK, що закiнчився зtвначеною датою, вiдповiдно до Мiжнародних
стандартiв фiнансовоi звiтностi (кМСФЗ>) та вiдповiдае вимогам Закону Украiни <Про

бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi> вiд |6.07.|999 року JФ996-XIV, щоДо
складання фiнансовоi звiтностi >.

Основа dля dулпкu

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). НашУ
вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi кВidповidальнiсmь ауdumора за
ауdum фiнансовоi'звimносmirr нашого звiту. Ми е незаJIежними по вiдношенню до товариства
згiдно з Коdексол4 еmuкu професiйнuх бухzалmерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для
бухгалтерiв (Коdекс РСМЕБ) та етичними вимогами, застосовними в YKpaiHi до нашого аудитУ

a

a



фiнансовоi звiтностi, а Takortt викон€}ли iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та

Код.псу рмсЕБ. Ми вважаемо, що отриманi нами аулиторськi докzlзи с достатнiми i
прийнятними для використання iх як основи для нашоi думки.

Суmmева н ев.rзначенiсmь що dо б ез пер ер вн о| diяльно cmi

Ми звертаемо увагу на Примiтку 2 кОснова пiдготовки фiнансовоi звiтностi> до цiеi

фiнансовоi звiтностi, яка зазначае, що глобальне розповсюд}кення COVID-|9 та карантин,

пов'язаний з цим, привели до iстотного уповiльнення украiнськот економiки, яке суттево

вплинуло на еконоМiчне становище Украiни та призводять до ризику втратити iнвестицiй.
значна кiлькiсть компанiй в kpaiHi вимушенi припиняти або обмежувати свою дiяльнiсть на
невизначений на дату пiдготовки фiнансовоi звiтностi час. .заходи, що вживаються для
стримування поширення вlрусу ушовiльнюють економiчну дiяльнiсть компанiй. Фiнансова
система в kpaiHi на дату пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi працюс вiдносно стабiльно, але мае

cyTTeBi фiнансовi ризики.
тривалiсть та вплив пандемii covlD_19, а також ефективнiсть державноi пiдтримки на

дату пiдготовки цiеi фiнансовоi звiтностi залишаються невизначеними, що не дозволяе з

достатнiм ступенем достовiрностi оцiнити обсяги, тривалiсть i тяжкiсть цих наслiдкiв, вплив на

оцiнкУ фiнансовиХ iHcTpyMeHTiB, щО оцiнюються за справедливою вартiстю, на оцiнку
очiкуванЙх кредитних збиткiв щодо вiдповiдних фiнансових активiв вiдповiдно до мсФз 9

кФiнансовi iнструменти )),

Завдяки розширенiй мережi страхових посJryг та своечаснiй диверсифiкацii портфеля

страхуванНя ТовариСтвом булО отриманО позитивнИй фiнансОвий результат вiд cTpaxoBoi

дiяльностi. Разом з тим, економiчна ситуацiя призвеладо необхiдностi продажу неприйнятних
(неефективних активiв), що збiльшило збитки на 8 млн. грн..

Подальша стабiлiзацiя економiчноi та полiтичноi ситуацii значною мiрою залежить вiД

успiшних зусиль i украiнського уряду, i урядiв iноземних фiнансових партнерiв Украiни у
боротьбi з поширенням kopoнaBipycHoi iнфекцii та подоланням ii економiчних наслiдкiв Але в

даний час важко передбачити як розвиватимуться подальшi економiчнi, соцiальнi та полiтичнi

подii в ykpaiHi та cBiTi. Все наведене вказуе на наявнiсть суттевоi невизначеностi, яка може

викликати значнi сумнiви в здатностi Товариства продовжувати безперервно дiяльнiсть.
нашу думку не було модифiковано щодо цього питання.

Ключовi пumання ауdаmу

Ключовi питаннЯ аудитУ - питання, якi, на професiйНе судження аудитора, були

значущими пiд час аудиту фiнансовоi звiтностi поточного перiоду.
за винятком питання, зазначеного в роздiлi коснова для думки iз застереженням), ми

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

нашому звiтi.
Iнформацiя tцоdо рiчнuх звimнuх dанuх

УправлiнСький перСонал Т,,ЩВ <СК кМОтор-Гарант> несе вiдповiдальнiсть за iншу
iнформачiю. Iнша iнформацiя складаеться iз рiчних звiтних даних страховика, якi мiстяться

опр"йо вiд фiнансових звiтiв, якi пройшли аудит, i якi включено до рiчних звiтiв фiнансових

установ, а саме:
Форми звiтностi за2020 р. у складi:

- Загальнi вiдомостi про страховика (лолаток 1);

- Звiт про доходи та витрати страховика (лолаток 2);

- Звiт,rро crparoBi платежi та виплати за структурними пiдроздiлами страховика (додаток

3);
- Пояснювальна записка до звiтних даних страховика (додаток 4).



наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюсться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновок з буль - яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.
У зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю е

ознайомитися з iншою iнформацiею та при цьому розглянути, чи icHye суттева невiдповiднiсть
мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час

аудиту, або чи ця iнша iнформацiя виглядае такою, що мiстить суттеве викривлення. Якщо на

ocHoBi проведеноI нами роботи ми доходимо висноВКУ, Що icHye суттеве викривлення цiсi iншоi
iнформацii, ми зобОв'язанi повiдомиТи прО цей факт, Ми не виявили таких фактiв суттевоi
невiдповiдностi та викривлень, якi потрiбно було б включити до звiту.

Iнформацiя u4оDо звimу про управлiння

Управлiнський персонttл компанii несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншоi iнформаuii
вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та Ti, кого надiлено найвищими
повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт про управлiння вiдповiдав вимогам,
передбаченим Законом Украiни <Про бухгалтерський облiк в YKpaiHi> вiд 16.07.1999 J\b 99б.

наша думка щодо фiнансовоi звiтностi не поширюеться на iншу iнформацiю та ми не

робимо висновку з будь-яким piBHeM впевненостi щодо цiеi iншоi iнформацii.
у зв'язку з нашим аудитом фiнансовоi звiтностi нашою вiдповiдальнiстю с ознайомитися

з iншою iнформацiею, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи icHye суттсва

невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiею i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями,

отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя мае вигляд Takoi, що мiстить сут-теве

викривлення.
Якщо на ocHoBi проведеноi нами роботи стосовно iншоi iнформацii, отриманоi до дати

звiту аудитора, ми доходимо висновку, що icHyc суттеве викривлення цiсi iншоi iнформацii, ми

зобов'язанi повiдомити про цей факт.
Iнформацiя у Звiтi про управлiння, який складений вiдповiдно до законодавства, з

фiнансовою звiтнiстю за звiтний перiод узгоджений. CyTTcBi викривлення у звiтi про

управлiння вiдсутнi.

вidповidальнiсmь управлiнськоzо персонulу mа muх, коzо наdiлено найвuu1uлru
п о в но в аjtсеннялrлl, з а ф iH ан с о ву з в imнiсmь

управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання

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

управлiнський персонаJI визначае потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансовоi
звiтностi, що не мiстить суттевих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки.

при складаннi фiнансовоi звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за

оцiнку здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi, розкриваючи,
де це застосовано, питання, Що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи
припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, KpiM

випадкiв, якщо управлiнський персонал або плануе лiквiдувати Компанiю чи припинити

дiяльнiсть, або не мае iнших реЕrльних альтернатив цьому.
Органом, якогО надiленО найвищимИ повноваженнями, визначено Загальнi збори

уlасникiв, якi несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування Компанii.

Вidповidальнiсmь шуdumора за ауdum фiнансовоl звimносmi

Нашими цiлями е отримання обГрунтованоi впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у
цiлому не мiстить суттевого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту
uулrrЬрu, що мiстить нашу думку. Обrрунтована впевненiсть е високим piBHeM впевненостi,

проте не гарантуе, що аудит, проведений вiдповiдно до мсА, завжди виявить суттеве
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викривлення, якщо воно icHyc. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або

помилки; 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 використовусмо професiйне судження
та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. KpiM того, ми:

. iдентифiкуемо та оцiнюсмо ризики суттсвого викривлення фiнансовоi звiтностi
внаслiдок шахрайства чи помилки, розроблясмо й виконуемо аудиторськi процеДУРи У
вiдповiдь на цi ризики, а також отримусмо 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 внаслiдок помилки, оскiльки шахраЙство
може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехТУВання

заходами внутрiшнього контролю;
. отримуемо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, Для

розробки аудиторських процелур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки
щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю

. оцiнюемо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та обгрунтованiсть облiкових
оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацii, зроблених управлiнським персоналоМ;

. доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналоМ

припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухга-птерського облiку та, на 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 TaKoi суттсвоi невизначеностi, ми
повиннi привернуТи увагУ в своемУ звiтi аулИтора 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

ДiЯЛЬНiСТЬff:rff:"iiХ#*"J""1l;ання, 
структуру та змiст фiнансовоi звiтностi включно з

розкриттями iнформацii, а також те, чи покilзуе фiнансова звiтнiсть операцii та подii, що
покладенi в основу Ii складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

ми повiдомля€мо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про

запланований обсяг i час проведення аудиту та cyTTcBi аудиторськi результати, включаючи
буль-якi cyTTeBi недолiкИ заходiВ внутрiшнЬого контрОлю, виявленi нами пiд час аудиту.

Пiд час аудиту ми використовували piBeHb cyTTeBocTi викривлень фiнансовоi звiтностi у
cyMi 12758 тис. грн.

Ми також надаемо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твеРДЖення, ЩО МИ

виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляемо iM про Bci стосунки й

iншi питання, якi могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу

незалежнiсть, а також, до цо застосовано, щодо вiдповiдних застережних захоДiв.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних aKTiB

OcHoBHi в вика ТДВ (ск (М >

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

код за Сдрпоу з|I544з5
Мiсцезнаходження 69068. УкраТна. м. Запорilкжя, вул. Вересаева,З

!ата державноТ ресстрацii Свiдоrrгво про державну рессфачtlо
N925488184ЮOUOа'7 вiд 05.09.2000р, видане
вiддiлом ресстрацii та единого реестру
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Шевченкiвськоi районноi адмiнiстрацii
Запорiзькоi MicbKoi Ради, м. Запорiжжя

Основний вид дiяльностi 65.12 Lшi вид4 сграхуваIшя, IФiM ирахуваItl{я
життя

Кiлькiсть штатних працiвникiв 86 осiб

Предметом дiяльностi Товариства з додатковою вiдповiдальнiстю кСтрахова компанiя
(МОТОР-ГАРАНТ) е 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 Ha3|.l2.20p. с 13 представництв:
1. Волочиське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 31200, Хмольницька обл., Волочиський район, MicTo Волочиськ, вул.

Пушкiна, будинок 1 1А, тел.: +З8(03845)З7029, +З8(096)45З0467 .

2. Киiвське представництво ТЩВ кСК кМОТОР-ГАРАНТD
Юридична адреса: 01133, м.КиiЪ, Печерський район, бульвар Лесi УкраiЪки, будинок 34,

KiMHaTa 21 0,тел. : +3 8(067)61 601 03.

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

булинок 132, тел.: +38(067)61 44972,

4. Енергодарське представництво ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ"
Юридична адреса: 71500, Запорiзька обл., MicTo Енергодар, вул. YKpaiHcbKa, будинок 2,
квартира 2, тел.i +38(099)5 1 1526З.

5. Щнiпровське представництво Nчl ТЩВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 49000, .Щнiпропетровська обл., ,Щнiпропетровська обл., м.,Щнiпро, вул..
Сiчеславська Набережна, б. 27 , тел; +3 8(067)6 1 З2344.

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

примiщення 83,тел.: +38(067)61341 98.

7. Кременчуцьке представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: З9600, Полтавська обл., MicTo Кременчук, Автозаводський район, вул.
Перемоги, будинок 3А, тел..: +38(067)61 4467 6,

8. Одеське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, пр. Адмiральський,
З4а, тел.: +3(0б7)6 144658.

9. МиколаiЪське представництво ]ф1 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 54000, Миколаiвська обл., м. Миколаiв, вул. Соборна, б.4, к.Ж, каб. 203,
тел.: +3 8(067)6|44658.

10. Марiупольське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 87534, .Щонецька обл., м. Марiуполь, вул. Громовоi, б,63, оф. 410. Тел.:
+38 (099) 420 1202



11. XapKiBcbкe представництво J\Ъ2 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
ЮридЙчна адреса: 61000, XapKiBcbKa обл., м. XapKiB, вул. Алчевських, б.1, тел.: +38 (067)

бI4 49 72

12. Кропивницьке представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Пашутiнська, б. 31,

тел.: +38(067)614З45l

13. Криворiзьке представництво ТЩВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 50002,.Щнiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул.. Кобилянського, б. 219.

Тел.: * 38 (067) 610 61 25

Опuс ауdumорськоi перевiркu

Ми провеЛи аудитоРську переВiрку У вiдповiдностi з вимогаМи та полоЖеннями Закону

}'краiни uпро аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>>, iнших законодавчих akTiB

}'кiаiни та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту (мсА) видання 20|6-

2017 poKiB в якостi нацiональних.
Аулитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на обrрунтування сум та

iнформацii, розкритих У фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування

принципiв облiку КонцептуаJIьним 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
ptrHKiB фiпu".оu"х послугD; кПрО захисТ прав споЖивачiв>; кПрО страхування>; <Про аудит

фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiяльнiсть>; кпро бухгалтерський облiк та фiнансову
звiтнiстЬ в YKpaiHi>; МiжнарОдних стаНдартiВ фiнансовОi звiтностi; Мiжнародних стандартiв

а}-.]иту, а також наступних нормативних документiв: Постанови кму та розпорядження
FiаrrкомфiНпослуГ щодо питанЬ страховоi дiяльностi, <<Порядок складання звiтних даних
cTpaxoBliKiB>' затверджениЙ розпорядЖенняМ 

,ЩержавнОi KoMicii з регулювання ринкiв

фЬансових послуг Украiни оз.02.2004 р. N 39 зi змiнами та доповненнями; кМетодика

форrrу"u"Пя, облiкУ та розмiЩення страховиХ резервiВ за видамИ страхуваНня, iншими, нiж

страхуванНя життя)), затверджена розпорядженням .Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв

фiнансових послуг Украiни |,7.t2.2004 р. j\b3104 зi змiнами та доповненнями, <<Положення про

обов'язкоВi критерii i порrаrrви достаТностi капiталУ та платоспроможностi, лiквiдностi,

прltбугковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй страховика), ЗаТВеРДЖеНе

рЬ.пор"л*енняМ НацiоналЬноi KoMicii, ЩО здiйснюС державне регулювання у сферi ринкiв

фiнанiовиХ послуГ 07.06.2018 р. Jt 850, Лiцензiйнi умови провадження господарськоi

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

затверджених постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 7 грудня2OIб р. JФ913.

Iнф ормацiя tцо d о вidпо в idHocmi пр uйняmiй о блiко вiй пОлimuЦi

облiкова полiтика тдв (Ск <Мотор-Гарант> встановлена наказом J\b з28 вiд

31.12,2015р. (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

по.тiтика не змiнювалась. Компанiя враховуваJIа роз'яснення та уточнення до МСФЗ, що
вi:повiдае вимогам щорiчних удосконалень МСФЗ, якi набули чинноСТi З 01.01 .2020 РОКУ.

прийнята керiвництвом страховика облiкова полiтика вiдповiдае вимогам законодавства

про бухiалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть та мiжнародним стандартам фiнансовоi
звiтноотi. Оцiнка статеЙ активiв, зобов'язань, власного капiталу та ix розкриття здiйснюеться

Товариством в цiлому з додержанням оцiнок та принципiв, встановлених мсФЗ та МСБо та

облiковоi полiтики.



Iнфорлtацiя u4odo розмiру сmаmуmноzо капimалу mа чuсmuх aKmuBiB сmраховака

На нашу думку, заявлений розмiр статутного капiталу ТДВ кСтрахова компанiя
,<МОТОР-ГАРАНТ)) вiдповiдае зазначенiй в статутних документах cyMi |2З12 тис. грн., що за
к},рсом Нацiонального банку УкраiЪи станом на 31 грудня 2020 р. гривнi до €вро (З4,7З96)
складае З54,4 тис.свро. Заборгованiсть учасникiв за внесками до статутного капiталу Т,ЩВ

,, Страхова компанiя кМотор-Гарант> вiдсутня.
Змiни у статутному капiталi починаючи з дати заснування Товариства до звiтноi дати

бl,ли здiйсненi у вiдповiдностi з вимогами Закону Украiни <Про страхування>. У вiдповiдностi
:о Протоколу засновникiв бiн вiд 09,|2.2020р, Статут викладено в новiй редакцii.

Змiни у складi учасникiв протягом 2020 р. не вiдбувались. Таким чином, станом на
Э|.|2.2020 року учасниками товариства с:

Учаснuк Часmка, % Чосmка, zрн,

Богуслаев В'ячеслав
Олександрович

83,6 |0 292 832,00

Богуслаев Олександр
в'ячеславович

9,9 1 218 888,00

Кононенко Андрiй Петрович 6,5 800 280,00

Всього 100% |23l2 000,00

Сплата засновникiв своiх часток в статутному фондi вiдбувалася шляхом зарахування
грошових коштiв на поточний рахунок товариства. Формування статутного капiталу здiйснене
вiдповiдно до вимог ст.2 Закону Украiни кПро страхування> Jф85/96-BP вiд 07.03.1996р.

Розмiр статутного капiтагry вiдlовiдае зЕжонодЕшtIим вимогаI\4 та статупrим докуМенТаI\.{, а

також повнiстю i своечасно сплачений виключно грошовими коштами у термiни, встановленi
чинним законодавством, вiдображений у фiнанс9вiй звiтrrостi станом на 31.|22020 року в ycix
сутгевих аспектах достовiрно та вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Протягом 2020 року eMicii цiнних паперiв Товариство не здiйснюв€lJIо, змiн в розмiрi
статутного капiталу на протязi 2020 року не вiдбувалось.

За даними балансу станом на 31.t2,2020 р. гарантiйний фонд ТДВ СК кМотор-Гарант>
складас 185991,4 тис.грн., а саме:

- резервний капiтал - |48521,9 тис.грн., в тому числi величина вiльних резервiв -
i48522тис.грн.;

- нерозподiлений прибуток -З7458,2 тис.грн.
- додатковий капiта_rr - 11,3 тис.грн.
Капimал у dооцiнках станом на 31.Т2.2020 року складас 42525 тис. грн., утворений за

рахунок проведення дооцiнки основних засобiв до справедливоi BapTocTi.

Нерозпоdiленuй прuбуmок ТДВ СК кМОТОР-ГАРАНТ) станом на З|.1,2,2020 Р.
становить З7458,2 тис. грн, Змiни у складi нерозподiленого прибутку виникли в результатi
отриманого чuсmoео збumку вiд господарськоi дiяльностi в розмiрi 840,2 тис. грн. В звiтномУ

роцi було здiйснено розподiл прибутку минулих poKiB за наступними напрямками : на виплату

дивiдендiв участникам- 6955,8тис.грн. (Протокол збору учасникiв б/н вiд 13.03.20р.).

Згiдно з даними балансу станом rTa31t.l2.2020p. величина резервноzо капimалу станови^гь

|48522 тис. грн. Протягом 2020 року величина резервного капiталу не змiнюваJIась.
В складi власного капiталу BpaxoBaHi cTpaxoBi резерви коливання збитковостi в cyMi -

2080,3 тис.грн.
Таким чином, власний капiтал ТЩВ кСК кМотор-Гарант)) станом на З|.122020 Р,

складае 242909 тис. грн.
Станом на 31 .12,2020 року величина чистих активiв ТДВ (СК кМотор-Гарант) складае

24|95I,7(З|8949,7 -957,4 - (55187,1+20853,5)) тис. грн., що становить 6964,7 тис.евро.



Чистi активи на 2296З9,7 тис.грн. бiльше, нiж величина статутного капiталу, що
вi:повiдас вимогам ст.144 ЩКУ та ст.30 Закону Украihи кПро страхування).

Фiнансовi звiти об'ективно та достовiрно розкривають iнформацiю про BapTicTb чистих
aKTltBiB товариства за 2020 piK, тобто про розмiр його статутного, додаткового, резервного
кап iTaTy, капiталу у дооцiнках та нерозподiленого прибутку.

С mру кmур а iHB есmа цiйн о ео порmф еля
., ск.lаду поточних фiнансових iнвестицiй станом наЗL12.2020 входять так цlнн1

.',.: п EMiTeHT Едрпоу Вид Сумма,
тис. грн

Примiтка

1

MiHicTepcTBo Фiнансiв
Украiни 1 3480 облiгацiя 18265.9

не обтяженi
зобов'язаннями

Усього |8265.9
-]сlвгострокова дебiторська заборгованiсть представлена векселями, утримуваними до
_,,r.ашення, вiдображеними в облiку за дисконтованою вартiстю, а саме:,,raашення, вlдоораженими в оолlку за дисконтованок) tsap,1,1c,I,t() а
),.:l п Контрагент Едрпоу Сумма,

тис. грн
Примiтка

1 ТоВ (ТЕРА-ГАРАНТ) з0447506 15993.9
не обтяженi
зобов'язаннями

}'сього 15993.9

Сmрахо в а mа пересmрахо в а d iяльнiсmь

Протягом 2020 року ТДВ кСтрахова компанiя кМОТОР-ГАРАНТ) здiйснювала
:iяънiсть зi cTp.lxyBaHIuI, перестрaхувшш, на пiдставi та у вiдповiдностi до виданих
\тIовновaэкеним органом лiцензiй, а також фiнансову дiяльнiсть стосовно формування та

рзrriщенrrя страхових резервiв та ix управлiння, агентську дiяльнiсть на користь iнших
страховикiв.

.Щержавного страхування та страхування життя Товариство не здiйснювало.
Товариство здiйснюе свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з отриманими лiцензiями на право

1дlяльност11Iicj_]1IiсненНя хово1 дlяльностr

Вид дiяльностi
Номер лiцензii

(дозволу)
,Щата

видачi

.Щата
закiнчення
дrr лlцензu
(лозволу)

Страхрання вiдповiдальностi п9ред третiми
особами (iншоi, нiж передбачена пунктами |2 - 14

uiеi статгi)
Ав299469 12.02.2007

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

лв299470 |2,02,2007
безстрокова

Страхування фiнансових ризикiв Ав299004 08.1 1.2006 безстрокова

С трахування медичних витрат лв299467 12.02.200] безстрокова

Страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту)

Розпорядження
Nр272З

|9.|2.20t9
безстрокова



Страхування вiдповiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)

Розпорядlкення
Nр272З

|9.12.20]'9

ва

Сграхlъання сiльськогосподарськоi продукцii
Розпорядження
Np2723

|9.12.201'9
безстрокова

Страхування вiд нещасних випадкiв Ав299002 08.1 1.2006
безстрокова

\ Iелlчн е страхування (безгlерервне страхування
з.rоров'я)

Ав299007 08.11.2006
безстрокова

Страхування нzu}емного транспорту (KpiM
заliзrпачного)

Ав299465 12.02.200,7
безстрокова

-- _ :]\\,вання повiтряного транспорту лв299466 12.02.2007 безстрокова

] _:"хrвання вантажiв та багажу (вантажобагажу) Ав299006 08.1 1.2006 безстрокова

Стрхувшrня вiд вогнових ризикiв та ризикiв
сrшdйm( явищ

Ав299003 08.1 1.2006
безстрокова

Стрщвання майна (iншого, нiж передбачено
щшсгами 7-12)

Ав299005 08.1 1.2006
безстрокова

С трахування цивiльноi вiдповiдальностi власникiв
Еше}lного транспорту (включаючи
вiлlовiдальнiсть перевiзника)

лв29947| 12.02.2007

безстрокова

С трахрання вiдповiдальностi власникiв
повiтряного трансrrорту (включаючи
вi:повiдальнiсть перевiзника)

лв299468 |2.02.200,7

безстрокова

Страхування спортсменiв вищих категорiй
Розпорядження
Jф1998

10.10.2019
безстрокова

* _рахl,вання вiдповiдальностi морського
_еревiзника та виконавця робiт, пов'язаних iз
_ 1с.lr,говуванням морського транспорту, щодо
: _ -шкодування збиткiв, завданих пасажирам,
1.ra;.y, поштi, вантажу, iншим користувачам
],1!rрського транспорту та TpeTiM особам

Розпорядження
J\ъ 1998

10.10.2019

безстрокова

*- _рах},вання засобiв водного транспорту
Розпорядження
Jф1998

10.10.2019
безстрокова

-t;обtлсте страхування працiвникiв вiдомчоi (KpiM
_;,х. якi працюють в установах i органiзацiях, що
- :зансуються з .Щержавного бюджету Украiни) та
,l.-TbcbKoi поясежноi охорони i членiв добровiльних
-- 

!r ;\ежних дружин (команд)

Ав299472 12,02,2007

безстрокова
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi

лв299473 |2.02.2007
безстрокова

\вiацiйне страхування цивiльноi авiацii лв299474 16.02.2007 безстрокова
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Страхування цивiльноi вiдповiдальностi власникiв
:.анспортних засобiв (за внутрiшнiми договорами)

АЕ 190416 з0,||.2012
0езстрокова

Страхlъання цивiльноi вiдповiдальностi оператора
;_ерноi установки за ядерну шкоду, яка може бути
] ::lL-rJiяHa внаслiдок ядерного iнциденту

лЕ28426з 20.|2.20]'з

безстрокова

С:рахlъання цивiльноi вiдповiдальностi суб'ектiв
- -,;по-]арювання за шкоду, яку мохсе бути
.-.-,:iяно пожежами та аварiями на об'ектах
_' -зIlшеноi небезпеки, включаючи
_ _, ;;:е,r,овибlхонебезпечнi об'екти та об'екти,
_ _ J-trJзpCbKa дiяльнiсть на яких може призвести
_: :-азэiit екологiчного та caHiTapнo-
. __' - зl.tiо.-lогiчного характеру

АБ 321663 20.01.2006

безстрокова

* ::._rrвання вiдповiдальностi суб'ектiв

--:,ззззення небезпечних вантажiв на випадок
::: _-tш негативних наслiдкiв при перевезеннi
_-_ з1 з з п е чн lTx вантажiв

АБ 321853 13.03.2006

безстрокова

-- l: - \\вання цивiльноi вiдповiдальностi громадян
..-,::зiнlt. Iцо мають у власностi чи iншому
:;:ltrHHo\{}/ володiннi зброю, за шкоду, яка може
1,. ;t заподiяна третiй особi або ii майну внаслiдок
.:,._о_]iння, зберiгання чи використання цiеi зброi

АБ 321856 13.03.2006

безстрокова

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
вЕпа.щового знищення, випадкового пошкодження
або псування

Розпорядження
}ф1843

19.09.2019

безстрокова

З 04.10.2018 р. Компанiя е членом Лiги страхових органiзацiй Украiни.
З 01.10.2018 р. Компанiя е членом Асоцiацii страхових органiзацiЙ Украiни.
З 10.09.2019 р. компанiя е членом Киiвськоi торгово-промисловоi пЕlлати.

Пiд час аудиту не встановлено порушення Лiцензiйних умов провадження cTpaxoBoi

riя.rъностi.

CTpaxoBi платеrкi за 2020р. склали 13464712 тис. грн., в тому числi:
по:обровiльЕому страхуваЕню - 88504,3 тис. грн., iз них:
- стрzIхування вiд нещасного випадку - 529,5 тис. грн.
_ медичне страхування (безперервне страхування здоров'я) _ 52954,8 тис. грн.

- страхування вантажiв та багажу - 405|,4 тис. грн.
- страхування вiд вогневих ризикiв - IЗ97З,4 тис. грн.
- стрЕrхування iншого майна -92|5,1тис. грн.
- страхуваннямедичЕихвитрат - 1738,6тис. грн.
- iпшi види- б041,5 тис.грн.

по обов'язковому страхуванню - 46142,9 тпс. грн., iз них:
- авiацiйне страхрання цивiльноi авiацiI - 3064З,9 тис. грн.
- страхування ЩВ власникiв наземного транспорту - |З455,7 тис. грн.
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- ЦВ оператораядерноiустановки -|782 тис. грн.,
- страхування предмета iпотеки - 56,8 тис. грн.
- iншi-204,5 тис. грн.
З _..рiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року (155374 тис. грн.) сума страхових платежlв
] }l.-{]1тIt.lacb на 207 26 тис. Грн.

Зобов'язання по виплатах страхових вiдшкодувань страхова компанiя виконала в повному
:.ftязi. якi склали 260З0,5 тис. грн., було отримано вiдшкодування з цих сум в порядку

-iF€сса- 151 тис.грн. В основному cTpaxoBi виплати - по медичному страхуванню 20 042,0 тис.

-Е. По страхуванню цивiльноi вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв виплати
J :ilLlll 2477,Зтис. грн.

За наслiдками проведення аудиту рiчних звiтiв страховика встановлено, що звiтнi данi
:i_:a:eHi страховою компанiею з дотриманням вимог кПорядку складання звiтних даних
:,-пчовикiв>, затвердженого розпорядженням ,Щержавноi KoMiciT з регулювання ринкiв
:::i:чсових послуг Украiни вiд 03.02.2004р. Jф39 зi змiнами та доповненнями.

Формування, веdення облiку сmраховuх резервiв mа ix розмiu4ення

Форлrування страхових резервiв незароблених премiй та збиткiв проводилося згiдно з

_.1.:;-{trвою полiтикою CTpaxoBoi компанii та з дотриманням вимог Закону Украiни кПро

-t::е\\ъаннJI> вiд 07.03.96р. JФ85i96-BP з врахуванням вимог Методики формування, облiку та
з_.зrtiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування жиТтя,
jt:твер.1;кеними розпорядженням .Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг
}-iсpaiHlr |7,|2.2004р. М3104 зi змiнами та доповненнями.

Формування страхових резервiв Компанii проводиться у вiдповiдностi до вимог чинного
ззконодавства згiдно прийнятоi методологii, а саме кВнутрiшньоi полiтики з формування
;ехнi.цtих резервiв> вiд29,|22018р. та доповнень до неi.

Резерв незароблених премiй: формуються.методом li365 ("Pro rata temporis"). ВiДкладенi
з_квiзицiйнi витрати не формуються.

Частка перестраховика в резервi незароблених премiй формуеться методом "IlЗ65".

Частка перестраховика в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв формусться як
зi:соток вiд резерву заявлених, €uIе не виплачених збиткiв вiдповiдно до умов договорУ

.рестрахування.

Резерви збиткiв, якi виникли але не заJIвленi, з 0t сiчня 2017 р. нараховуються ланцюговим
\{етодом вiдповiдно до Внутрiшньоi полiтики з формування техрезервiв.

Згiдно з даними Балансу ф.М1 та рiчних звiтних даних страховика станом на
З|,t2,2020р. величина сформованих страхових резервiв становить 62048 тис. грн., з них:

- резерви незароблених премiй - 44З86,6 тис.грн;
- резерви належних виплат - 6547 тис. грн.в том числе : (резерв заявлених, €ule не

виплачених збиткiв - 4854,5 тис. грн.;резерв збиткiв, якi виникли, €uIе не заявленi -
|692,5тпс. грн.);

- iншi резерви -2080,3 тис.грн., а саме резерв катастроф.
Частка перестраховикiв в резервах станом на 31.12.20 р. склала 7770"7 тис. грн., в тоМУ

шлслi: в резервах незароблених премiй-765|,5 тис. грн.; в iнших резервах - ||9,2 тис. ГРн.

Технiчнi резерви станом на 31.|2,20 р. представленi на суму 53013,9 тис. грн, у тоМУ
числi:

- грошовi кошти на поточних рахунках - 1000 тис. грн. ;

- банкiвськi вклади (депозити) -33000 тис. грн.,
- нерухоме майно Ч47,9 тис. грн.;
- цiннi патrери, eMiToBaHi державою - |8265,9 тис. грн.;
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Оцiнка прийнятних активiв за справедливою вартiстю здiйснюеться вiдповiдно до
].1СФЗ та облiковоi полiтики Товариства.

дктиви, якi включ€tються до суми прийнятних активiв, що розраховуються з метою
-:,тIl\Iання нормативу достатностi активiв, вiдповiдаютЬ вимогам <Положення про обов'язковi

,:;ПеРii i норматиВи достатНостi капiТалу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi,
i..c.cTi активiв та ризиковостi операцiй страховика> Ns 850 вiд 07.06.2018р.

Формування та розмiщення страхових резервiв страховика в ycix суттевих аспектах
-rовiдають вимогам Закону Украiни кПро страхування> вiд 07.03.96 Р. j\b85/96-BP З

::-\\ Ванням вимог Методики формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами

_:;\\'ВаннЯ, iншими, нiж страХуваннЯ життя, затвердженими розпорядженням ,Щержавноi
.1.1:cii з регулюВання ринкiв фiнансових послУг Украiни |7,12.2004 р. JФ З104 зi змiнами i

- - ..овненнями та кПоложення про обов'язковi критерii i нормативи достатностi капiталу та

=._:_ОСПРОМожностi, лiквiдностi, прибутковостi, якостi активiв та ризиковостi операцiй

:l:а\овика)) Jф 850 вiд 07.06,2018р,
На_пежний piBeHb фактичного запасу платоспроможностi (нетто-активiв) в 2020 роцi дас

- -:таву стверджувати, що Товариство забезпечуе достатню власну платоспроможнiсть згiдно
j,.-].I--..г п.60 Лiцензiйних умов провадження господарськоi дiяльностi з надання фiнансових
_ _:..\,г (KpiM професiйноi дiяльностi на ринку цiнних паперiв), затверджених постановою
:..1iHeTy MiHicTpiB Украiни вiд 7 грулня2OIб р. JФ 913,

Iнформацiя tцоdо ншпеuсноzо веdення облiку dozoBopiB сmрахування i Bullлoz (заяв)

:mрах)lвальнuкiв u4оdо сmраховоt вллплаmu, якuй dозволяе сmраховuку dоmрамуваmuся вuлlо?

dо dосmоmносmi формувоння резервiв збumкiв
СтраховиК здiйснюе належниЙ облiК договорiв страхування та вимог (заяв)

.::L\},вальникiв щодо страховоi виплати, що дозволяе страховику дотримуватися вимог до
- -,JTaTHocTi формування резервiв збиткiв.

При склаДаннi догоВору В ТоваристВi керуютьсЯ положеннями ст. 16 Закону Украiни
Ipo страхування)).

дулитор пiдтверджу€, Що умови укладених договорiв страхування та перестрахування

=_:повiдають затвердженим ,щержавною комiсiею з регулювання ринкiв фiнансових послуг

_.-rраiни Правилам страхування по вiдповiдних видах.

Iнфорлtацiя u4оdо форлtування, веdення облiку, dосmаmносmi mа аdекваmносmi

сформованuх сmраховuх pBepBiB у звimному роцi BidпoBidHo dо вшrпоz законоdавсmва 3

урахуванням вuсновкiв акmуарiя в акmуарному звimi за звimнuй pik

Формування, ведення облiку, достатнiсть та адекватнiсть сформованих страхових

:ззервiв у звiтному роцi здiйснювалося згiдно з облiковою полiтикою Страховоi компанii та з
- ],гриманням вимог Закону Украiни кПро страхування) з врахуванням вимог Методики

_..,РtrУUаН"я, облiкУ та розмiЩення страховиХ резервiВ за видамИ страхуваНня, iншими, нiж

-.:]ахуванНя життя, .ur"ерл*еноi розпОрядженняМ ,ЩержавнОi KoMicii з регулювання ринкiв
_ .нансових послуг Украiни |7 ,I2.2004p. J\Ъ3104 зi змiнами i доповненнями.

Товариство здiй"п"ло перевiрку адекватностi страхових зобов'язань на пiдставi аналiзУ

;JекВаТних даних, з урахуванням обгрунтованих припУЩень та з використанням актуарного

].lетоду розрахунку станом на 31.|2.2о20 року з залученням актуарiя. Сформованi резерви с

-остатнiми для виконання майбутнiх зобов'язань за договорами страхування.

Iнфорлtоцiя щоdо dоmршмання сmраховuком норлrаmuвiв dосmоmносmi капimалу mа

l;,lamocпpoдoatcHocmi, лiквidносmi, прuбуmковосmi, якосmi акmuвiв пrа рuluковосmi операцiй

спlраховака проmяzом звimноzо року вidповidно do влlлtоz, всmановленuх Нацколtфiнпослуz
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оцiнка прийнятних активiв за справедливою вартiстю здiйснюеться вiдповiдно до
].::ФЗ та облiковоi полiтики Товариства.

_\ктиви, якi включаються до суми прийнятних активiв, що розраховуються з метою
- _::i}Iання нормативу достатностi активiв, вiдповiдають вимогам Полоrкення про обов'язковi

,:Z:ePii i нормативи достатностi капiт€rлу та платоспроможностi, лiквiдностi, прибутковостi,

': _.--j активiв та ризиковостi операцiй страховика" Jф 850 вiд 07.06.2018р.
Аl,литор ,riдтверджУе, Що Товариство розмiщус кошти страхових резервiв вiдповiдно до

:: _l1 Закону УкраЪи кПро страхування) з урахуванням безпечностi, прибутковостi,

-_iз_:ностi, ,а дruерсифiкованостi. КоштИ страховиХ резервiв представленi активами, якi
:,:.l.titдeHi з дотримання вимог Закону Украiни <Про страхування),

Iнф орlwацiя u4о d о пере в uu4ення ф акmuчно ?о з апасу плаmоспр оtиоlrcно сmi
сmраховuка Hod розрахунковлLм HopMamuBHlLM запасом плаmоспромохtсносmi проmяzом

звimноzо року

за результатами здiйсненого аудиту перевищення фактичного запасу

_-_:_t-lСПРоМожностi тдВ кСК кМотор-Гарант) над розрахунковим нормативним запасом

-_::оспроможностi становить 135911 тис.грн. (241-951,7 тис.грн.-106040,6 тис.грн,), що
.-:-.-,вiдас вимогам ст.30 Закону Украiни <Про страхування>. Товариство дотримуеться вимог

:_=:Ti 30 Закону Украiни кПро страхування) щодо пiдтримання н.lлежного рiвня фактичного
:.=ас}-платоспроможностi (нетто-активiв) на будu - яку дату.

Iнфорлtацiя tцоDо запроваdеrcення сmраховuком сuсmемu управлiння рuзuка]уrа

у своiй поточнiй дiяльностi Т.щв кск кмотор-гарант> наражаеться на зовнiшнi та

==трiшнi ризики. Товариством запроваджена система управлiння ризиками, загальнi

__-.]о,ftення якоi сформульованi в кстратегii управлiння ризиками), затвердженому Наказом по

_ _.зарttству Nч679 вй l8.10.2018p (з урахуванням змiн та доповнень, внесених Наказом J\Ъ37 вiД

_:.tэ1,2019р.).
на нашу Думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлшськии

_зэсонаJI компанii для запобiгання й виявлення шахрайства, е вiдповiдними та ефективними.

IHu.li пumання фiнансо Bo'i d iяльносmi

На наш погляд, аудиторами було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити

:i1CHOBOK про дотримання компанiею наступних вимог законодавчих aKTiB:

. ТДВ кСК <Мотор-Гарант))) своечасно повiдомляе НБУ про Bci змiни, данi про якi

додавалися до заJIви при отриманнi лiцензii;
о ТЩВ кСК кМотор-Гарант)))) своечасно вноситься iнформацiя про вiдкриття,

припинення дiяльностi або iншi змiни у лiяльностi вiдокремлених структурних
пiдроздiлiв до единого державного реестру юридичних осiб та до ,,Щержавного

ресстру фiнансових установ;
о Компанiя мае власний сайт, на якому розмiщенi внутрiшнi правила надання

фiнансових послуг та актуаJIьна iнформацiя вiдповiдно до ст. 12 та 12' Закону

ЙкраiнИ кПрО фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових
послуг) вiд 12.07.01 р.]ф 2664-14 зi змiнами;

о ТЩв кСК кМотор-Гарант)) дотримуеться умов cTaTTi 10 ' Закону УкраiЪи кПро

фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг) вiд 12.07.01

р. ПЪ ZOO+-14 зi змiнами щодо прийнятгя рiшення у разi конфлiкту iHTepeciB;

о Компанiсю проведено технiчне обстеження примiщень, у яких здiйснюсться

обслуговуuапr" клiентiв, щодо доступностi для осiб з iнвалiднiстю та iнших
маломобiльних груп, що пiдтверджено Звiтами фахiвця, який мае квалiфiкацiйний
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сертифiкат, iнформацiя про умови доступностi примiщень розмiщена у ме}ках
вiзуального сприйняття клiентом ;

Iнформацiя про Bci вiдокремленi пiдроздiли Т.ЩВ кСК кМотор-Гарант))) внесена до
Сдиного державного реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприсмцiв та
гро}Iадських формувань та до,Щерiкавного ресстру фiнансових установ;
З rtетою удосконалення системи управлiння ризиками, контролю та корпоративного
1травлiння, для забезпечення надiйностi та ефективностi системи внутрiшнього
контролю в Товариствi створена служба внутрiшнього аудиту, а саме посада
внугрiшнього аудитора. ,Щiяльнiсть служби внутрiшнього аудиту здiйснюеться у
вiдповiдностi з вимогами ст.15.1 Закону УкраiЪи кПро фiнансовi послуги та державне
регулювання ринкiв фiнансових послуг) та нормативними актами НКФП.
Зберiгання документiв здiйснюеться за наявнiстю необхiдних засобiв безпеки;
Компанiя здiйснюе виключний вид дiяльностi iншi види страхування, KpiM
страхування життя, що вiдповiдае вимогам Лiцензiйних умов провадження
господарськоi дiяльностi з надання фiнансових послуг, затверджених Постановою
КМУ ьiд 07.12.2016 року М 913 та Положенню про встановлення обмежень на
срлiщення дiяльностi фiнансових установ з надання певних видiв фiнансових послуг
N 1515 (затверлжено розпорядженням ,Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни вiд 8 липня2004 року);
Подання звiтностi до НБУ здiйснюеться з використанням веб-iнтерфейсу лоступу до
системи KPortal>. Ведення облiку операцiй з надання фiнансових послуг
здiйснюеться в программi 1С: 8,3.

Методи оцiнки справедливоi BapTocTi фiнансових активiв вiдповiдають вимогам
мсФз.

. ТДВ <СК кМотор-Гарант>> належить до банкiвськоi групи ( АТ кМотор - Банк>
МФО 313009). Т,ЩВ кСК кМотор-Гарант))) дотримуеться встановлених нормативiв,
заходи впливу до фiнансовоi групи не застосовувались.

Iнформацiя tцоdо обов'язковоео сmрахування цuвiльно-правовоi вidповidальносmi
власн uкiв наз еIпн аж mр ансп орmн uх з асо б iB

Коlлtпанiя е асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро Украiни з
. 
- :равня 2003 р. i мае право на укладання договорiв з обов'язкового страхування цивiльно-

-:"зовоi вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiею на територiI
-.'_.эаiни.

Станом наЗ1,12.2020 р. Компанiя створюе наступнi технiчнi резерви:
- страховий резерв збиткiв, якi виникли, €ule не заявленi в cyMi ЗЗ87,6 тис.грн.;
- страховий резерв коливання збитковостi-657,7 тис.грн.

ТЩВ кСК кМотор-Гарант) укладено договiр з ассiстанською компанiею (ТОВ кСмайл
*эрвiс>,Щог JФ877/15 от 07.t2.20I5) за допомогою якоi забезпечена можливiсть опрацювання
_:етензiй (врегулювання страхових випадкiв) на всiй територii УкраiЪи, а саме: забезпечено
_:III"Iняття та облiк повiдомлень учасникiв дорожньо-транспортних пригод цiлодобово за
_-_.r\{epoм безоплатноi телефонноi лiнii страховика про ik 1"rасникiв та обставини з метою
::ксацii повiдомлення i надання учасникам.ЩТП iнформацii про порядок урегулювання збиткiв
_: в,диття страховиком необхiдних заходiв.

ТДВ кСК кМотор-Гарант)) дотримуеться умов забезпечення платоспроможностi
-:таховика, а також на будь-яку лату пiсля отримання лiцензii мае перевищення фактичного
:.]:Iacy платоспроможностi (нетто-активiв) над розрахунковим нормативIIим запасом
::атоспроможностi не менше нiж 25 вiдсоткiв, але не менше нiж 1 млн.свро за офiцiйним
:].рсоМ на ДатУ роЗрахУнкУ зазначеНих показникiв.

a

a
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Iнформацiя u4odo обов'язковоzо сmрахуванлtл цuвiльно'i вidповidальносmi операmорш
яdерноi ycmaHonчlt

Згi:но Витягу з Протоколу JФ83 загальних зборiв членiв об'еднання кЯдерний страховий

-, _ ЗЦ 21 листопада 2014 р. ТДВ (СК кМотор-Гарант> прийнята в члени об'еднання
_:_ ээ HItI"t страховий пул ).

Стапом Ha31'.t2.2020 р. Компанiя створюе наступнi технiчнi резерви:- РеЗеРВ катастроф |422,6 тис.грн. якиЙ представлений банкiвськими вкпадами
(депозитами).

Резерв незаробпених премiй з обов'язкового страхування цивiльноi вiдповiдальностi за
IJеPE} шкодУ сТаном на 3I.12.2020p. становить 285,4 тис. грн.. Частка перестраховикiв в
rтrначеному резервi складае - 141,1 тис.грн.

Т.Щ кСК кМотор-Гарант)))) формуе та веде облiк страхового резерву збиткiв, якi
шптriтlr,ше не заявленi, та страхового резерву коливань збитковостi.

ТДВ (СК <Мотор-Гарант))> укладае договори перестрахування iз страховиками-
Еере}Едентап,{и про що розкрито iнформацiю в Спецiалiзованiй звiтностi до звiтних даних
ь-тра\овЕка.

I н ф о рм а цiя tцо d о п р о в е d е н ня в ну mр iш н ь о zо ау d аmу (ко н mр о лю)

Органiзацiя та проведення внутрiшнього аудиту в Товариствi регламентуеться
_-'.-tо;кенням про службу внутрiшнього аудиту), затвердженим Загальними зборами учасникiв
_:,.токол бЬ вiд 15.08.2014 року).Наказом керiвника Jф174-K вiд 17.07.20р. на посаду

==-.:рiшнього аудитора було призначено нову вiдповiдальну особу в зв'язку зi звiльненням
_ _ _ереf,нього фахiвця. Щiяльнiсть служби внутрiшнього аудиту здiйснюеться у вiдповiдностi з
:]:..It-rга\tи ст,15.1 Закону УкраIни <Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв
: _:еНСОВИХ ПОСЛУГ) Та НОРМаТИВНИМИ аКТilМИ НКФП.

Аналiз фiншнсовоzо сmану Товарuсmва

Фiнансово - майновий стан Товариства (його стiйкiсть, ефективнiсть, лiквiднiсть,
за-lежнiсть вiд iHBecTopiB та кредиторiв) характеризуеться покttзниками платоспроможностi
та фiнансовоI стiйкостi, що наведенi в таблицi 1:

- коефiцiент поточноi (швидкоi) лiквiдностi характеризуе те, наскiльки ймовiрне
погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв i ix еквiвалентiв, поточних
фiнансових iнвестицiй та дебiторськоi заборгованостi. Значення коефiцiента поточноi
tшвидкоi) лiквiдностi станом на 31.122020 р. у порiвняннi з величиною цього коефiцiента
сТаном наЗI.I2,2019 р. зменшився (з 5,99 до 5,77), що характеризу€ зменшення можливостi
погашення Товариством поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв та ik
екзiвалентiв, поточних фiнансових iнвестицiй та дебiторськоi заборгованостi, значення
коефiцiенту значно бiльше нормативного значення;

- коефiцiент загальноi лiквiдностi характеризуе те, наскiльки ймовiрне погашення
поточних зобов'язань за рахунок оборотних коштiв. Коефiцiент загальноi лiквiдностi
(покриття) вiдображас, що для rтогашення 1 гривнi поточних зобов'язань (за умови
своечасного розрахунку з дебiторами) Товариство станом на 31 .122020 р. мае 5,77 грн., що
на 0,15 грн. менше значення попереднього року;

- коефiцiент абсолютноi лiквiдностi характеризуе те, наскiльки ймовiрне негайне
погашення поточних зобов'язань за рахунок грошових коштiв i ix еквiвалентiв та поточних
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фiнапсовшt iнвестицiй. Коефiцiент абсолютноi лiквiдностi характеризуе, що значна частина
боргЬ Товариства може бути погашена негайно. Збiльшення величини коефiцiенту
6сuтoтвоi лiквiдностi в порiвняннi зi значенням коефiцiенту станом на 31 .I2.20l9p. з 2,53
fo 3j харакгеризуе збiпьшення можливостi розрахункiв Товариством з контрагентами,
зЕrrеЕЕя коефiчiенту значно бiльше оптимального пока:}ника цього коефiцiенту;

- коефiчiент спiввiдношення залrIених i власних коштiв характеризуе розмiр
аr!тЕЁж кошгiв на t грн. власних коштiв (власного капiталу). Величина розрахованих
пtфiпiшгЬ покд}ус, що на кожну 1 гривню власних коштiв, вкладених в активи Товариства
ь-ТЦII па 3l.|2.2020p., доводиться 0,10 грн. позикових. Значення цього коефiцiенry
Е!-rrш збi-тьпшлось на 0,004 грн. Коефiцiент характеризуе незалежнiсть у дiяльностi вiд
пr!r-аж ресlрсЬ;

- кофiчiент фiнансовоi незалежностi визначае спiввiдношення впасних коштiв
(LEEoIю капiталу) до зобов'язань. Коефiцiент фiнансовоi неза-гlежностi вiдображае, що
Товryпство е фiнансово нозалежним. Значення коефiцiенту станом на 31.12.2020 р. в
EryiBE i зi значенням цього коефiцiенту станом на 31.t2.20I9 р. зменшився на 0,66 i
с--qлас 9,б7.

Таблиця 1

:i: ] H l{Kll
Формула

Розрахунку

Розрахунок
Теоретичн
е значення

ПримiткиСтаном на
31.12.2019p.

Станом на
3l _l2_2020п_

знllкll платос

: ll lt,tli)

ф.l(р.1195-р.ll00)

5,99 

,

5,,7,7 0,7-0,8

Характеризус,
наскiльки ймовiрно
погашення поточних
зобов'язань за рахунок
грошових коштiв i ix
еквiвалентiв, поточних
фiнансових iнвестицiй
та дебiторськоi
заборгованостi

Ф.1 p.l695 + p.l700

.-. a: lцltнт
_:::.lbH0l
-:.i]fHOcTl
- к рltття)

1.1.|...l13.:::.].1"
Ф.l р. 1695+ p.l700

5,92 5,,7,7 2,0 -2,5

Вiдображае платiжнi
можливостi
пiдприсмства щодо
сплати поточних
зобов'язань за умови
свосчасного
проведення
розрахункiв з
дебiторами

lJ
tiоеФiцiснт
lбсцrютноi
.riквiдностi

y-:1.1lj-11-T-:-o 
" 

uo)

Ф.1 ряд. 1695 2,53 з,5 0,2_0,25

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

], Показники фiнансовоI стiйкостi
],l
Коефiчiент
спiввiдношення
]аTучених i
в.lасних коштiв

Ф,l (rр. 1500-1525)+ р.
1695

Ф.1 р. 1495
0,096 0,1 <: 1,0

На кожну 1 грн.
власних коштiв,
вкладених в активи
Товариства,
доводиться 0,10 грн.
позикових.

77
Хоефiцiснт
фiнансовоi
незалежностi

ф.1 р. 1а95

Ф,1 (>р. l500-1525)+ р.
l 695

l0,33 9,6,7 >:0,2

Визначас
спiввiдношення
власних коштiв до
зобов'язань

2,3
Коефiцiснт 1_1_|__].1],

d1.1 p.l530
4,12 4,77

Товариство досить
незаJIежне
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L]l

_, . L.I:]HlIKll Jl,цoBol активностl
f.l
-rttцсвт
-rJrEoстi
-Iвil

1.11_1lll .......
ф.l(р.1300 (гр.3) +

р1300 (гр.4)) / 2
0,24 0,2,7

Означас ефективнiсть
використання
Товариством ycix
наявних pecypciB,
незаJIежно вiд джерел
ixнього залучення

а2
Пrсtlцlоrт
Сrрстшост;
rцDrеппiталу

ф.2 р.2000

ф. l (р. 1а95(гр.3) +

р l 495 (гр.4)) / 2
0,3l 0,з5

Показуе ефективнiсть
використання власного
капiталу

II Вслвчвrrа
ЕDfras
*'вавь
lmII
rjтrлох

ф.l(р.ll95-1l00)
Ф,lp.1695

l02219 995з,7,1

]]ll]l ф. l (р.1300-р,1000-
(р. l 595+р.1 695)

249656 241951,,7

Показники платоспроможностi та фiнансовоi стiйкостi Товариства витриманi, тобто
_ 1-:= 

-1 бLъше оптимаJIьного значення.
Згiлrо з розрахованими показниками фiнансово-господарськоi дiяльностi Товариства

,. _ i=э зрбнти висновок про те, що фiнансовий стан Т.ЩВ кСК кМотор - Гарант> сТанОМ На

_:_ _].],-,]0р. е задовiльним i досить стабiльним. Результати аналiзу показникiв фiнансового
:.jt-_.., TfB кСК (Мотор - Гарант> характеризують, що Товариство е платоспроможниМ Та

] _-_эJtlво стiйким.

Вшконання вимог Закону Украihи (Про аудит фiнансовоi звiтностi та аудиторськУ
дiяльнiсть >> вlд 2|,l2.20l7 М 2258.

Iнфорлtацiя ulоdо празначення mа спiвпрацi з суб'екmом ауOumорськоi diяльносmi

тов Дудиторську фiрму ккапiтал> було призначено на виконання цього завдання з

_,_'._ з'язкового аудиту фiнансовоi звiтностi Загальними зборами учасникiв Товариства
_]._ _trKo.-IoM Ns б/н вiд 07.03.2019р.). Аудит фiнансовоi звiтностi ТЩВ кСК <Мотор-Гарант)) за

: _i__ -о закiнчусться 3 1 грулня 2020 року, ми здiйснюемо повторно на пiдставi додатковоi Угоди
- ] -.1говору про проведення аудиту вtд21I.0З.2019 року Np24l]l9,

_з зав.]ання також е другим роком проведення ТОВ Аудиторська фiрма кКапiтал>
_,1._з'язкового аудиту окремоi фiнансовоi звiтностi Товариства пiсля визнання Товариства
:-.I':KTort суспiльного iHTepecy у вiдповiдностi до вимог Закону Украiни <Про бухгалтерський
_,1.-_r та фiнансову звiтнiсть в УкраiЪi> вiд 16.07.1999 р. ]ф 996-XIV,

Ауdumорськi оцiнкu

\1и виконa}ли наш аудит, визначаючи cyтTeBicTb та оцiнюючи ризик суттсвого
:;;цIIв.lення фiнансовоi звiтностi. Iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттевого викривлення ми
_:пtsе..tи на piBHi фiнансовоi звiтностi та на piBHi тверджень для класiв операцiй, Залишкiв
:.,_чiнкiв i розкритгя iнформацii. Iдентифiкуючи ризики суттевого викривлення в окремiй
: -:iансовiЙ звiтностi, ми застосовували професiЙниЙ скептицизм.

Ризики на piBнi фiнансовоi звiтностi можуть виникати, зокрема, внаслiдок недолiкiв
:--ýJовища контролю, а саме недостатньоi компетентностi управлiнського персонЕrлу,

.--c\-THocTi нагляду за складанням фiнансовоi звiтностi, блокуванням управлiнським
:зжоналоМ внутрiшньогО контролю, схильностi до привласнення активiв. На пiдставi
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iЕrорицfr, зiбршrоi у процесi проведення процедур оцiнки ризикiв на piBHi окремоi фiнансовоifшштL вкJIючilюЧи аудитоРськi докаЗи, отримаНi прИ оцiнцi структури заходiв по"rропю.а
xTEoBIeBшi тою, чи були вони запровадх(енi, ми не виявили перелiчених ризикiв, якi привели
.Ш ШЛфiлашil вятпоi дд{ки.

I]€ЕгЕфiкацiя та оцiнка ризикiв суттевого викривлення фiнансовоi звiтностi внаслiдок
ЕrтrrЁсrпа цроводшIЕюь вiдповiдно до МСД 240 кВiдповiдальнiсть аудитоРа, Що стосуеться;TтаЁсrв4 прв аушгi фiнансовоi звiтностi>. Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв iв'rзавоI з ErnIR дiяrьностi для отримання розумiння суб'екта господарювання та його
ý,IrрJпз5пtаl вкJIюIиюIш його внутрiшнiй контроль, як цього вимагае мсА 315 <Iдентифiкацiя
в. шiша рвшсь суггсвш( викривлень через розумiння суб'екта господарювання i йо"о
сЕрцовsЩДr>, мЕ викоЕiUш процедури оцiнки стану внутрiшнього контролю пiдприемства.

Кощегвi дii у вi,rшоВiль ц4 оцiнку аудитором ризикiв сутгевого u"криuлЪння внаслiдок
;-тгв*стпа € цроведена IIЕlп.lи iдентифiкацiя умов, а також оцiнки класiв операцiй, залишкiв на
щ-Еrат_ рO3цритгя iнформацii та тверджень, на якi вони можуть впливати, а саме:, 

"тiйсЕеЕа перевiрка iнвентаризацiйних вiдомостей Товариства пiсля завершення
iшскгаризшlii;

, проведепi пiдрахунки залишкiв на кiнець звiтного перiоду для мiнiмiзацii ризику
Еевлех{Eого манiпулюваIIня протягом перiоду мiж здiйсненням пiдрахункiв i кiнцем
звiтвого перiоду;

, rтiйсЕеЕо тестування цiлiсностi записiв та операцiй, створених за допомогою
цбrrп'рl9р4;

. проведеIIо тест на знецiнення фiнансових iнвестицiй;, проведено тест Еа визнання активЕtп{и довгостроковоi дебiторськоi заборгованостi за
вексеJIями;

, цроведеЕа вибiркова перевiрка первинних бу<галтерських документiв та iншоi
iпфрмацii;

. ЕiшIхlвленнязапитiв керiвництвутовариства;, проведено перевiрку результатiв роботи служби внутрiшнього аудиту та звiтiв.
в ходi аудиту отриманi докеlи наявностi господарських вiдносин з пов'язаними особами
у 2020 роцi у вiдповiдностi до норм законодавства.

IIдш були наданi запити до управлiнського персоналу, якi на нашу думку, можуть мати
iвфорvацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкачii ризикiв суттевого викривлення
-rС-ТiДОК ШаХРаЙства або помилки. Ми викона.пи ана.rriтичнi процедури, в тому числi по cyTi, з
пюрЕстtlЕIUIМ дета.ltiзованих даниХ, спостереЖення та iншi. Ми отримали розумiння зовнiшнiхшсЬ, дiяльностi Товариства, структуру його власностi, структуру,а спосiб фiнансування,обriхову полiтику, цiлi та стратегii i пов'язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огJIяди
fiвапсовш< результатiв.
-f,Дr ОЦiНКИ Ризикiв сУттевих викривлень внаслiдок шахрайства ми використовували свое
ryофесйНе судженНя. ПротяГом виконання аудиторських процедур ,и оrри*алr розумiння
GхстеуЕ контролю, якi бупи розробленi та впровадженi управлiнським персонtlлом товариства
rrr запобiгання та виявлення шахрайства.
гЕr час аудиту ми не знайшли фактiв та тверджень про шахрайство, якi б могли привернути
вашl, увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався
lтравлifiський персонал Товариства для запобiгання й виявпення шахрайства, е вiдповiднйr, ,u
фекгивними.

IIilmверDuсення mо?о, tцо цей Звim незалеrtспоlо ауdumора узzоdlсенuй з !оdаmковuлlriпом dля Ауdаmорськоlо комimеmу Товарасmва

IвфрмацiЮ, Що мiститься у цьому Звiтi незалежного аудитора щодо аудиту фiнансовоi
BiTBocTi Товариства було узгоджоно з iнформацiею у ,Щодатковому звiтi для ДудиЪорського
юхiтtту Товариства.
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,::роження ttpo ненаdання послуz, забороненuх законоdавсmволl, i про незалеаrcнiсmь
,-,',:,чобо?о llapmшepa з ауdutпу mа суб'екmа ауdаmорськоi diяльносmi Bid юраduчноi особа прч
-, :._, : :,_l е н н i al,d umу

' - -_ -':TtlDCbK? фiрма <Капiта-гt> не наДаВало ТовариствУ iнших послУг, заборонених сТаТТею- : ' , ', "'i:::iHlr КПРО аУДИТ фiнансовоi звiтностi та аудиторську дiялi"i.r"u вiд2у 12.2017 м
--:1_ ,-- -:--_яIо\I 2020 року та у перiод з 01 сiчня Zб2t року дЪ дur" пiдписання цього Звiту

!-f,Eropcbýa фiрма кКапiтал> та ключовий партнер з аудиту е нез€lJIежними по
EEEhf ю Томриства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради зт-л-гт сгап:аугЬ етики для бухгалтерiв (Кодекс рмсЕБ) та етичними вимогами,
ЕйD(Е в !-rpaiEi до Еашого аудиту oKpeMoi фiнансовоi звiтностi, а також виконали iншi
Е з SIEIE вi-тповiцно до цих ВиМог та Кодексу РМСЕБ. Пiд час проведенн я аудиту нами
ETztEoLIeEo жодЕD( додаткових фактiв або питань, якi мо.лй б вплинути на нашу

*:ть та ва пi rrя б хотiли звернути Вашу увагу.

,.:-' j:,_,:,-1_1,: з обов'язково?о ауdumу, Lcqo не ршкраmа у 3Bimi про управлiння або у: . , i.i,|i,чосrlli

, - : - ":. l:Prta <<Капiтал>> протягоМ 2020 року та у перiод з 01 сiчня 2021 року до дати, : j , -- Звiтr незалех(ного аудитора не надавало Товариству iншi noany.", oKpiM
, = ...::'ВОГО а}'JИТУ.

-].'l- =J- ч-я чtоOо обсяzу ауDumу mа власmuвчх dля ауdumу обмеаrcень
_ _' _=:е-бачас Виконання аУДиТорсЬких процеДУр Для оТриМаНня аУДиторсЬких Доказiв_-,__:-_: ,"1,1 та розкритгiВ в окремiЙ фiнан9овiЙ звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд_ -l:_-__--i з"-]IIтора. включаючи оцiнку ризикiв суттевих викривлень oKpeMoi фiнансовоi: -: _,- _, ;:--=,---tiJoK шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цй" prrroiu, ауд"rор розглядас
- 

- - =_=;:рiшнього конТролю, Що сТосУюТЬся склаДаНня Та достовiрно.Ь 
^ 

подu""п
:, _,,-::],{ oкpe}Ioi фiнансОвоi звiтнОстi, З метоЮ розробкИ аудиторсЬких процедур, якi: --_ ,: -:_--:ь обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективноa.i Йуrрi-""о"оi : --]'_ -- ТurВаРиСТВа. Аулит включае також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових_ _ _ -' _:;litнятнiсть облiкових оцiнок, Виконаних УправлiнськиМ персон€lJIоМ' та оцiнкУ

-._- ; -1:_ 
_ _ ] _То-]€tння окремоi фiнансовоi звiтностi.

1 ,.- - - - i: з,lастивих аудиту обмехсень, якi е наслiдком характеру окремоi фiнансовоi звiтностi,_j: ,:]-, з},лrторських процедур, потреби, щоб аудит проводився у межах обrрунтованого]:] _- ::С}, та за обгрунтованою вартiстю, а також внаслiдок обмежень, властивих
i_,- --: __--:,а\{\- контролю, icHye неминучий ризик того, що деякi cyTTeBi викривлення в окремiй! -: -: _ _ : _i: звiтностi мох(уть бути не виявленi HaBiTb в тому разi, якщо аудит нале}кно
_'-_-:: _..._-_;:;t та виконуеться вiдповiдно до МСА.
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: ,: , ,..1l-,).уtoc|tli tlpo суб'екmа ауdumорськоi diяльносmi, u4о провiв ауdum

. :.-eno ТОВ Аулиторська фiрма <Капiтал>, номер реестрацii в PeecTpi аудиторiв та
: ., -.11.1рськоi дiяльностi 4645.

: - .: _ з .lбltехtеною вiдповiдальнiстю Аулиторська фiрма кКапiтал>. Iдентифiкацiйний

-,:::,_-_ о бl,л,25, кв.(оф) 27, тел. (061) 2|Зir7-45, 2\З-5'7-60, e-mail:- - - .! _:llail.com,вебсайт: www.afcapital.net.ua

-. -,:.-:;ь]t: фiрrrа <Капiтал> включено до Ресстру аулиторiв та суб'ектiв аудиторськоi
: -, _.- -_ :;з:t.-т1, -1 кСуб'екти аудиторськоi дiяльностi, якi мають право проводити
.-, _.,:;j :,.,_];lT фiнансовоi звiтностi пiдприемств, що становлять суспiльний iHTepec>

- ..:-:.r 4б-{-i, Посlt.-rання на реестр: https://www.apu.com.ualsubjekty-audytorskoi-dijalnosti-
--: -:-::;\o-provod111,-obovjazkovyj-audyt-finansovoi-zvitnosti-pidpryjemstv-shho-stanovljat-

завJання з аудиту, результатом якого е цей Звiт нез Lslюра, е
: _..,1.1eHKo оксана IBaHiBHa
:. . ].1з] ресстрацii в PeecTpi аудиторiв

l 00934)

З'- :lteHi ТОВ Аулиторська фiрма кКапiта;l>
-;:]..,ifioP Чiлiкiн олександр Григорович
:.:}.lep реестрацii в PeecTpi аулиторiв та суб'с роздiл

101356)

. - . -:5. rr. Запорiжжя, пр. Соборний (пр. Ленiна),
. . r061) Zl,З-l'7-45

- ! _<зiтня 2021 року

rcbkoi дiяльностi, роздlл

f]l1r tlt,l(lr6]\
"c}:iaмa ({;-j1.2.

? е\ }К'Ь}*.- ý/ 'iЬ*?\ЧЬ1- <е ý7 .ý,з*\*ф.dNйd}',sl
-. tt7 1,,111',|'j_,7
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Додаток ]

лсr I Iацttrлrutьного llолоr(Otsпя (cтarr;tapTy)
б),хгiштерського облiку l "ЗirгшыIi вимоIп ло ()lIIaIlcoBol звiтностi"

!ата (piK, мiсяць, ч

за сДрпоуПiдприсмство ТДВ "СТРАХОВА КОМПД]IЯ "МОТОР - ГАРАНТ"
Територiя ЗАПОРIЗЬКА
Органiзачiйно-пllавова (ltlpMa господарювання '] овариство з лодатковою вiдповiлальнiстlо

l]ид еltономiчноi дiяльностi iншi вrtди стlахування, крiпt страхуванtlя жиmя

заКоАТУУ
за КоПФГ
за КВЕ,Щ

Серслtlя кiлькiсть прачiвникiв l 86

Алреса, r,elte(lolI вr,;lиrrя Вl]Рl]САСВд. бул. 3. q, ЗАПоРIЖЖЯ, ЗлГIоРIзЬкл обл,, (19068 0989 85 880 8

о]rиницЯ випlillу: r,ис. грн, без десяткоВого знака (oKpiM роздiлУ IV Звiry прО (liHaHcoBi результати (Звiry про сукупний лохiд) (t|topMa J\!2),
гllошtlвi показники якого наRодя],ься в гривнях з когiйками)

Склалено (зробити лозначку "v" у вiдrrовiднiй клiти;чi):
зzl положенняNrи (стандаlrтаrlи) бухгалтерського оiлiку
за пtiлiнародttишlи станлартами фiнансовоi звiтнос- i

Баланс (Звiт про фiнансовшli етан)
Ita 31 грудня 2020 р.

коди
z02l l ot lot

3 1 1 544з5

2з l0lз7500
250

65.12

Форý!а Л!1 Код за 180l001

Актив
Код на початоlс

,гнrlгrt пеrriолч
на кillець

звiтного пеuiодy
2 3 4

I. IIеобоlrотнi aKTrlr и
I IeMaтcpiшbHi активи l 000 366 958

tlepBicrta BapTicTb l00l 366 l 104

I la]i()I l ll LIelltl апltl1ll изаtli я l 002 l46

Llезавеllttlеtri капir,альнi irlBecrllцti l 005

OcHoBHi засоби l010 15 483 14 679

пеllвiсна BapTicTb l011 26 559 28 017

зl]ос l0 12 1l076 lз з38

Iнвестицiйltа He|lyxoltio гь l0 15 53 l56 49 42з

Первiсrlа BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi l0lб 79 856 19 856

Зttоо iнвестиtliйtlоi нерухопlостi l0I7 26 700 30 433

,Щовгостроковi бiо:tогi.tнi активи 1 020

Г[еllвiсltа BallTicTb ловгосr,llокtrвих бiотlогiчних aur;BiB l02l
IIакtlпичена амо1-1тизttцiя довгостl)окових бiологi,них активiв 1022

Щовгосl,роковi (rirlaHcoBi iнвесr,ицti:

якt облiковl,югься за методом y,tacTi в капiталi

iнших пiдпllисмств l 0з0 122 0з9 lll 875

itltlli (liltallcoBi iнвсс,l,ицii 0з5

Довгострокова лебi,горська заборгованiсть 040 15 l87 15 993

в iдс,гilочсlt i полатковi активи 045

Гудвiл 050

вiдстпочеtli аквiзиtliйlti вит|lат t,l 060

3алlлшtlt< t<ошtтiв у центllа.ltiзованих стl]ахових резеlвних (lондах 065 5 937 5 бз1

Iншi необоротtti ак,гиви 090

}Iсього за розлi.цопt I 095 2l2 168 198 559

Il. Оборотнi активи
3апаси 00 |6 з2

виDобlтичi запllси 0l lб з2

l Iезавеllшене виробництво 0z

Гоr,ова пролl,кцiя 03

Iовари 04

1-1trгочнi бiологiчtli активи l0
J_]еttозиl,лt перестрахуваIiIlя 15

Веt<селi олертtаtli z0 1 435

Дсбiторсьt<а зцбtlрl,tlваlliсть за tlролукttitо, тtlвари. робоr,и, лос;lуги 25 4з 76l з4 2z8

I{сбiторська зirбоllговаll icTb за розрахуI{ками :

зit видаIJtlNlи авансаN{и l l30 103

з бlолжеr,ом 35 22,7 з24

у тому числi з податк)t на прибуток зб

дсбir,орська забоDговаttiсть за 1)озрахункаNlи з наlахованих дохолiв 40 198 140

!ебirrlрська заборгованiсr,ь за l)озрахункаN{и iз Bl утрiшнiх розрахункiв 45

IHllta поточttа лсбiторська заборговаlriсть 55 1 276 5 з16

По гочlti (liHaHcoBi iнвестицii 60 22 9l8 58 268

Гроuli та Тх et<BiBaltcttt,и 65 28 772 14 252

]-oTiBKa 66

PaxyltKrt в банках 67 28 77z 14 252

Ви гра,гl; лtайбyтtлiх trepioдiB 70

LIacтKa перестllаховика ), страхових резервах 80 24 000 1 170

у,гопtу числi в:

l)е:]е|)tsах довгоо],1lокових зобов' язаtrь
ll8l

DезеDвах збtIткiв або DезеDвах tlалежних виt]лат 1l82 | 442 ]l9
l]езеl)вах IlсзаD()0Jjе,]их пDемlи ll83 22 558 7 650



lнших страхових резервах 84

HIxi обоI)отнi активи 90

Усього за роздiлом II 95 l22 706 120 390

200

Баланс 300 334 814 318 949

Пасив Код на початок
iтqпгп пспiпп

На кiнець
tпiтного пепiп

1 2 3 4

I. Власний капiтал
Jаuсссr,оований {пайовий) капiтаrl 400 |2 з12 12 з12

]ttcct<rl лtl 1Iсзаl]ессll)оваI]ого с],ii]1;,гlIого капlталу 40l
Капiтал 1, лооцiнкirх 405 42 525 42 525

Цодатковиii капiтал 410 ll ll
,N|lсlинии дохlл 41l
i Iакогlrrченi kytlcoBi tэiзtlицi 4|2

Резервний капiтал 4l5 l48 522 l48 52z

lеuозполiлений пuибчтоt< t непокоитий збиток) 14z0 45 255 з8 591

l Iеоплачений капiтал 425 ( ) (

Вrlлу,tеl tий капiтал 4з0 ( ) (

lHtrli рсзерви 4]5 l з97 2 08l

Усього за розlti:tопt l 495 250 022 z44 042

II. Довгостроttовi зобов'язання i забезпечення
lJiдcтoo,teIri tlодап<овi зобов'язання 500

пенсiйrri зобов'язанlля 505

Цовгостроковi кредити бatlKiB 5l0
IlшI лOвгOстроl(0вi зобов'язrння 515 з 730 4 25з

I[овгостпоковi забезпе.tення 520

Щовгостроковi забезпечення витра], персоншу 521

цi,ltьове фiнансчвалlня 5z5

Б,ttагодiйttа llоtrопrога 5zб

]ToaxcrBi оезепви 5з0 60 651 50 9з4

У IоNiу lIисл|,

резе|]в ловгострокових зобов'язань
153 l

оезеtlв збиr,кiв або uезеов IlаJIежних виплат 5з2 5 790 6 54,1

l]езерв незароi]леllих преNllи 5зз 54 86l 44 з87

iншi cTllaxoBi резерви 534

Itlвесl-ицiйнi коII1,рill(ти 5з5

пutазовий dlоltл 540

резерв на виплаry джек-поry 545

Усього за розлi:tопt l I 595 64 381 55 87

IIL Поточпi зобов'язаlttlя i забезпечення
копоткос,гllоltовi кtlсдити баttкiв l 600

BeKce.lli виланi l605
Пото,пlа кl]елиторськп забоllговатriсть за:

повгостпоковими зобов'язаtttлями 610 l 5l1 474

TOBaDLl. Dобо,ги. послYги бl5 з24 lб

|]озt]ахулlками з бюлжетом 620 | 466 1 016

Y томY числi з податкli на прибуток 621 l 447 994

l)озрахункаNlи зl страхyвання 625 з з7

DoзDaxvIlI(aN,Ij з опJ]itти llDацl 1 бз0 l0 lбl
Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами 1 635 25z 969

Поr,очllа крели,горська заборговаltiсть за розрахунками з учасниками l 640 9l8 l l98

Пoтo.trI;t кDедитоl]ськаt зitбоDговаttiс,гь iз внутрiшrliх розрахункiв 1 645

Поr,очна кDели],()рськil заборговаlliсть за cTpaxoBolo дiяльнiстю 1 650 l0 5]7 l0 966

lltlточнi забезпс,tення 660 9zз 879

лочопв лrлйбчтнiх l 665

Вiлстlltlчеtti KobticiйHi дохолrr Bilt пеllесl-раховикiв l 670

1 690 4 527 4 004

Усього за розлiлопr lIl l б95 20 411 19 72о

IY. Зобов'язаrtllя, пов'язанi з ttеоборотними aKTllBaMlI,
,}rIрIlмYваIIllпtII l(Jlя lIродажу, та групаNtll вIIоутl-я

1700

V, Ч}rета BaD],ic],b lKTllBiB ltcлepя6'flHfttd,ЦfНrciirlloI,o фонду l8шl,
1 900l,Ба.ttаяt . ,* С'лЕ,{r/J{ 74 318 949

iTt'?

ilпл Ol lЁ
п trDыr1

д/дrор

4 АЛIIТОВИLI

JDпл }
J{ц]Фь
!UOlF в{ МарцtlIIоrс ЛДрt BiKTopiBHa

центральним оргаlIом викона
,
t Io реалlзус дсрп(авIlу полlтику у статистики,



Пiдприсмство ТДВ "СТРАХоВА КоМПАНIЯ "МоТоР - ГАРАНТ"
/{ата (piK, мiсяць, .tисло

за СДРПОУ
2021| 0l l ol

з l l 54435
(найменування)

Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дOхiд)
за PiK 2020 р.

ФормаN2 Кол.оДКVfr tВоtооз-l

Стаття Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
ппкч

1 1 3 4

Чистий дохiд вiд реалiзацiТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, tlослуг) 2000

чuспl i заrэоблен i cпlpaxoBi прем il' 2010 81 215 ,78 459

прем il' пiDпuсанi, вал ова сум а 20] ] 1з4 64,7 151 з1l
прем ii, переdан i у пересmрqхувal1tlя 20]2 4з 000 12 949

змi.ttа резерву незаробленuх премiй, валова сума 201 3 (l0 4,74\ 10 856

зм irt a,t actllkll пересmраховuкiв у резервi незаробл eHux

ппе,уtiй

201 4 (14 906) l0 89з

Собiвартiсть реал iзованоТ пролукuiТ
(товаrriв.ообiт. послчг) 2050 |4 69з з8 7з9
Чuспli понесенi збumкu за сlпраховu,llлr вuпцашаьlu 2070 25 845
Валовий:

поибчток 2090 46 6,7,7 з9 120

збиток 2095 ( (

.Щохid (вuпtраmu) Bid змiltu у резервах doBzocпlpoKoBLlx
зобслв'я.заttь

2l05

Ц rlx i d (вч п р сt пtч) в i ё .:з.ll i H tt i rt u,t ttx c ll1 p ax oB 1,1x р е,з е pB i B 2ll0 (2162) Q,765\
з.vtiltа ittutux спlраховLDс /lезервiв, вагlова сума 2l11 (1 440) (2 765)
зм i н a,t а с tllku пе р е с m р ах ов ttk i в в i н taux с пl р ах oqux р е з ерв ах 21 12 (\ з22\

Iншi операцiйнi доходи 2120 з 711I з 529

у lпому чuслi:
doxid Bid злliltu варmосmi aKmttBiB, якi оцiнююrпься за
спlэ ав еDл tt в о to в apllt i с пt to

2121

doxid Bid пepBicltozo вllзнання бiолоzi,tнttх акmuвiв i
с i.tl t с t ttoz rэс по0 u рсь кr-li' п р odyкц ii

2122

doxid Bid вL!.корuспlання. коlцlпiв, вrtвiльненuх Bid
опоd attlKyB att ня

2l23

Адмiнiстlэативнi витрати 21з0 ( з,7 660 ) з2 102

Витрати на збут 21 50 2170 ) 814
Iншi операцiйнi витрати 2l80 6182 ) 6 629

! пlо.му l1цgл1;

влlпlрапlлl Bid змiнtt варпtосtпi акпuвiв, якi оцiнююmься за
cllp ав е dл ttB ою в aptll i спlю

2]8]

BLrmpaпlll Bid первiсноео вuзлlаtltlя бiолоеiчttttх акmuвiв i
с iл ь ct к о2 ос п od ар сь tc ol' п р odyrll ii'

2l82

Фiнансовий результат вiд операuiйно[ дiяльностi:
прибчток 2190 l 6|4 9з9
збиток 2195 ) ( )

Доход вiд участi в капiталi 2200 59
Iншi фiнансовi доходи 2220 l0 890 l0 460

Iншi доходи 2240 10 84l

), пtо"цtr, ччслi:
d ж i 0 в i с) ф t uс: Qd iй н tli' 0 о tl tl.цt r l,,t.t

ФiнdцсоЪi вИТрат.И"''*,л:: ', '-1 2250 686 ( 624 )
2255 ) 4778 )

iцiвhтраЪи .--" 
"j \z|;;;. 22,70 |,7 90з (

2275



тка

Фiнапсовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 4,756 6 056
збиток 2295 )

Витрати (лохiд) з податку на прибуток 2з00 ц 46з\ (5 249)
Прибуток (збиток) вiд припиненоi дiяльностi пiсля
оподаткування

2з05

Чистий фiнансовий результат:
прибчток 2з50 29з 807
збиток 2з55 ( ') ')

. сук х

Статгя Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoKv

l 1 3 4

Щоочiнка (yrriHKa) необоротних активiв 2400
Щоочiнка (уцiнка) dliнансових iHcTpyMeHTiB 2405
накопиченi kypcoBi tэiзницi 24]l0
Частка iншого сукупного доходу асоцiйованих та спiльних
пlдприсмств

24l5

ншии сукупнии дохlд 2445
[нший сyкупний дохiд до оподаткування 2450
Податок на прибуток, пов'язаний з iншим сукупним доходом 2455
Iнший сyкyпний дохiд пiсля оподаткyвання 2460
Сyкупний дохiд (сума рядкiв 2350. 2355 та 2460) 2465 29з 807

упниЙ

нти опЕр витрАт

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
Dоку

1 1 3 4
матерiальнi затDати 2500 2 6,19 3 з50
Витрати на оплату працi 2505 16 548 l5 848
Вiдрахування на соцiальнi заходи 25l0 з 602 3 4lз
Амортизацiя 25l5 6 829 4 8,10

Itrшi опепацiйнi витtэати 2520 зз 775 21 949
Разом 2550 бз 4зз 55 4з0

IY. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКIВ ПРИБУТКОВОСТI

Назва cTaTTi Код
рядка

за звiтний
перiод

за аналогiчний
перiод

попереднього
DoI(Y

l 1 3 4
Середньорiчца кiлькiсть простих акцiй 2600
Скоригована середньорiчна кiлькiсть пlэостих акцiй 2605
чистий прибчток (збиток) на однч ппостч акцiю 26l0

]iT]-.,.

:lafita,*т,'{а:,_

i

Бlт,
gп

ОЛЕКСIЙ ВIТАЛIЙОВI,

leHroK JIаllиса BiKTopiBHa

лАрfiсд
Ё,lд,IO,r)JýH4

4з sдqЗjt
м,здпоi])rаr'



/{ата (piK, пtiсяць, .tисло)

l liдпllисплство тдв "стрАховА коvIпАнIя "N{отор _ гАрднт,, 

- 

за едрпоу
(найменування)

Звiт про рух гроцIов}Iх KouJl,iB (за прямим методом)
за PiK 2020 р.

Форма N3 Код.u ДКУЛГБОtЙГl
Стаття Код за звiтний перlод За аналогiчний перiод

попеDеднього noKv
l 1 з 4

I. Рух коштiв у результатi операчiйноiдiяльностi
надходження вiд:
Реалiзацii продукцii (ToBapiB. робiт. послчг) з000
Повернення податкiв i зборiв з005
у тому .Iислi податку на додану BapTicTb з006
Цiльового dliнансування 30l 0 229 214
Надх оджетrня в iд отрr-тпtання субсидiй, дотацi й 30l l

Надходження aBaHciB вiд покупцiв i замовникiв 30I 5 бl з62 ll
Надходження вiд повернення aBaHciB з 020 ll 1,75

надходження вiд вiдсоr,кiв за залишками kotllTiB на
лоточних рахунках з025
Надходження вiд боржникiв неустойки (штрафiв. пенi) з035
надходження вiд операцiйнот опенди з040 2 003 \ 528
Надходltсення вiд отримання роялтi, авторських
винагород

з 045

надходження вiд страхових пtlемiй з 050 8з 260 l4,7 l2l
Надходясення фiнансових установ вiд ловернення лозик з055
Iншi надходження 3095 | 670 22 180
Витрачання на отrпаry:
ToBapiB (робiт, послуг) з 100 78 278 26 022
Працi э 05 lз 291 |2 695
Вiдрахувань на соцiальнi заходI4 J l0 з 561 з з91
Зобов'язань з податкiв i зборiв J l5 9 417 9 57l
Витра.lання на опJlату зобов'язань з податкч на прибчток зllб 4 9lб 5 l22
Витрачання на оплату зобов'язань з податку Era додану
BapTlcTb

з1l7 ( l65 ) ( )

1цrрещщдзе оплаlу зобов'язань з iнших податкiв i зборiв з l8 4 ззб 4 448
Витра.тання на оrrлату aBaHciB J з5 4
Витра.тання на оплаry повернення aBaHciB J 40 2
Витрачання lla опла,ry цiльових BHecKiB _) 45 l l50
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами з l50

( )
24 146

( )
88 960

Витрачання фiнансовlах установ Ila надання позик 3 l55
[ншi витра.тання з 190 5 95,|
Чистий рух коштiв вiд операцiйно'i дiяльностi 3195 12 l2з з1 244

IL Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi
Надходrкення вiд реалiзацii:
(liнансових iнвестицiй 3200 29 958 1,7 969
неоOоротних активlв з205

з2l 5
,7 14l 5 175

дllвlдеllJlв з220 146
з225

адХод)l(ен riгвiд погаШе,ння позик з2з0
{алlолжФн,+,я, вj4дl,б{тiЯ ;iо'чiрнього пiдприемства та
ншо1 гоrRодарсъко l одI4}Iицl з2з5 10 6,1з

3250 24 990



Витрачання на ттридбання:

фiнансових iнвестицiй з255 24,724 46 з16
необоротних активiв з260 2 564
Виплати за деривативами з270
Витрачання на надання позик з2,7 5 )
Витllа.tання на придбання дочiрнього пiдпllисмс,гва та
i нulоi господарськоj' одини цi з280

( )
4 200

( )

Iншi платея<i з290 65 000
чистий рyх коштiв вiд iнвестицiйнот дiяльностi 3295 -20 562 -24 990

III. Рух коштiв у результатi фiнансовоiдiя,llьностi
надходження вiд:
Властrого капiталу зз00
Отримання позик зз05
Налходlttення вiд продаlltу tIастки в дочiрньому
пlдприс1\,f cTBl 33 l0
Iншi надходження 3340
Витрачання на:

Викуп власних акцiй зз45
Iогашенrrя позик зз50

-плату дивlдендlв з355 6 224 4 682
Витрачання на сплаry вiдсоткiв з360
Витрачання на сплаry заборгованостi з фiнансовоi
оренди

зз65 ( ) ( )

Витрачання на придбання аIастки в до.liрньотиу
пlдприсмствl зз,70

( ) ( )

Витрачання на випJIати цеконтрольованим часткам у
дочlрнlх пlдприсмствах зз7 5

( ) ( )

Iншi платежi зз90
чистий рух коштiв вiд фiнансово[дiяльностi 3395 -6 224 -4 682
Чистий рух гrrошових кtlштiв за звiтний перiод 3400 -|4 66з l 572
Залишок коштiв на початок року 3405 28 7,12 2,7 lз8
вплив змiни валютних курсjд ца.залишок коштiв з410 |4з 62

,a4l 5 14 252 281,72

4' зишнr:r l ----Т
lj' ,,: l _,_ ],,
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(наt:tпtсtц,ваrrпя)

Звiт про власниii капiтал
за PiK 2020 р.

коди
2021 l 0l l0l

з l 1 54435

Форма Л!4 Код за ДКУДГls0100Г_l

Стаття

Код
ряд-
ка

Зарее-
строва-

ний
(пайовий)
капiтал

Капiтал 1
дооцiн-

ках

Додат-
ковий

капiтал

Резер-
вний

капiтал

Нерозпо-
дiлений

прибуток
(непокри-

тий
збиток)

Нео-
пла-

чений
капiтал

Вилу-
чений

капiтал

Всього

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10
залишок на початок
DoKv 4000 12 з|2 l1 l 48 522 45 255 248 бz5

Кориryвання:
змiна облiковот
полiтики 4005
Виправлення помилок 4010
Iншi змiни 4090
Скоригований зали-
шок на початок рокч 4095 l2 з)2 42 525 lI |48 522 45 255 248 625

Чистий прибуток
(збиток) за звiтний
пепiол 4100 29з 29з

Iнший сукупний
дохiд за звiтний
пепiод 4l l0
f(oorliHKa (yuiHKa)
необоротних активiв 4l ll
Дооцiнка (ччiнка;
ф iнансових iHcTpvMeHTiB 41 l2
Накопиченi KypcoBi
рiзницi 411з
Частка iншого сукупного
цоходу асоцiйованих i

спiльних пiдприемств 4ll4
Iнший сукупний дохiд 4116
Розполi.rr прибутку:
виrtлати власникам
(дивiденди) 4200 (6 955) (6 955)

Спрямування прибутку
до зареестрованого
капiталу 4205
Вiдрахування до
резервI{ого капi,галу 4210
Сума чистого прибутку,
належна до бюджету
вiдповiдно до,;,,ажъ*
законоffigffiна*:ru., 4215

ь,



Суш,tа чист,огtl прибутку
на матерiальне
заохочення

Внески учасникiв:
Внески до капi

Вилучення капiталу;

Перепродатс викуп-

Анулювання викупле-
НИх акцiй (.tacToK

Вилучення частки в

капiталi
зменшення номiналь-

Iншi змiни в капiталi
Придбання (продах<)

l-t еконт,ро_п ьован oi'
частки в дочiрньому
пlдпDисмств1
разом змiн у капiталi (4 583)

залишок на кiнець
12 з12

ий бчхгалтеп

alwlJ
*,hь-мY

Jzтs+дзlо
{.заllор$ч!

вlтдп lliоБи
trп ОЛЕКСIЙ ВIТЛЛIЙОВИII



Датд (piK, rtiсяць, число)

ТовариФво з

sИповИшьшi

_,. ]аслрпоу
LDOховп

&оr!пOпiя

"МФор-
Гдрлшт"

Звiт про власний капiтал

за 20 l9 piK

4,т
т.

; :.::jя прибутку до заресстрованого капiтму

на створення

- , . t] прибутку на MaTepiaJIbHe заохоrIення

_:о.]аж) неконтрольованоТ частки в

дiлений
прибуто

к
(непокр

итий
збиток)



ТДВ nCrpaxoвa компанiя <<IVrотор-Гарант>

Примiтки до фiнансовоi звiтностi
Фiнансова зrlimнiсmь Т!в ксmрахова кол,tпанiя кмоmор-гаранm) пidzоmовлена за

звimtuй 1эiк, якuй вкJlлочае перiоd з 0] сiчltя 2020 polclt по 3] zруdня 2020 року,

Прuмimка I. OcHoBHi BidoMocmi про Коtппанiю:

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

основною дiяlлыriстю Itомпапii е надання страхових та пов'язаIlих iз страхуванням посJIуг
на територiт Украiни. Компанiя здiйснюс свою дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй, виданих
!ерх<авною комiсiсю з регулювання ринку фiнансових послуг Украiни. Компанiя здiйснюс
добровiльнi та обов'язковi види страхування, iншi, Hi>lc страхування життя.

Itомпанiя мае ряд лiцензiй, виданих Щержавното комiсiею з регулювання ринкiв
фiнансових послуг Украiни (дiючi лiцензii представленi нижче):

Вид дiяльностi
Номер лiцензii

(дозволуо

розпорядження)

Щата
видачi

Щата
закiнчення
дii лiцензii
(дозволу)

Страхування вiдповiдальностi перед третiми
особами (iншоi, HiTc передбачена пунктами 12 -
14 цiеi cTaTTi)

лв299469 12.02.2007

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

лв299470 12.02.2007
безстрокова

Страхування фiнансових ризикiв Ав299004 08.1 1.2006 безстрокова
Страхування медичних витрат лв299467 1,2.02.2007 безстрокова
Страхування водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного
транспорту)

Розпорядження
Np2723 |9.12.2019

безстрокова
Страхування вiдrrовiдальностi власникiв водного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть
перевiзника)

Розпорядження
Nр272З 19.|2.2019

безстрокова

Страхування сiльськогосподарськоi rrродукцii Розпорядження
Nр272З 19.I2.2019

безстрокова

Страхуваrtня вiд нещасних випадкiв Ав299002 08.1 1.2006
безстрокова

Меди.tне страхування (безперервне с,tрахування
здоров'я) Ав299007 08.1 1.200б

безстрокова



Страхування нilземного транспорту (KpiM
залiзничного) Ав299465 |2.02.2007

ва
Страхування повiтряного транспорту лв299466 t2.02.2001 безстрокова

Страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) Ав299006 08.11.2006
безстрокова

Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв
стихiйних явищ Ав29900з 08.1 1.2006

безстрокова

Страхування майна (iншого, Hillc передбачено
пунктами 7-12) Ав299005 08.1 1.2006

безстрокова

Страхування цивiльноi вiдповiда-ltьностi
власникiв наземного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

лв299471 12,02.2007

безстрокова

Страхування вiдповiдальностi власникiв
повiтряного транспорту (включаючи
вiдповiдальнiсть перевiзника)

Ав299468 |2,02.2007

безстрокова

Страхування спортсменiв вищих категорiй Розпорядження
м1998 10.10.2019

безстрокова

Страхування вiдповiдальностi морського
перевiзника та виконавця робiт, гIов'язаних iз
обслуговуванням морського транспорту, щодо
вiдшкодування збиткiв, завданих пасажирапd,
багажу, поштi, вантажу, iншим користувачам
морського транспорту та TpeTiM особам

Розпорядження
N91998

10.10.2019

безстрокова

Страхування засобiв водного трансlrорту Розпорядження
Ns1998 10.10.2019

безстрокова

Особисте страхування працiвникiв вiдомчоi (KpiM
тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що
фiнансуються з {ертсавного бюдясету УкраТни) та
сiльськоТ пожелсноi охороFIи i членiв
добровiльних поrltежних дру)tин (команд)

лв 299472 12,02,2007

безстрокова
Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на
транспортi лв29947з 12.02.2007

безстрокова
Авiацiйне страхування цивiльноi авiацii Ав 299474 16.02.2007 безстрокова
CTpaxyBaHH;t цивiльноТ вiдповiдальностi
власникiв транспортних засобiв (за внутрiшнiми
договорами)

АЕ 190416 з0.||.2012
безстрокова

Страхування цивiльноi вiдповiда,тьностi
оператора ядерноi установки за ядерну шкоду,
яка може бути заподiяна внаслiдок ядерного
iнциденту

АЕ28426з 20,|2.201з

безстрокова



Страхування цивiльноi вiдповiдальностi суб'сктiв
господарювання за шкоду, яку мохсе бути
заподiяно пожежами та аварiями на об'сктах

пiдвищеноi небезпеки, включаючи
по}ке)Itовибухонебезпечнi об'скти та об'скти,
господарська дiяльнiсть на яких мох(е призвести

до аварiй екологiчного та caHiTapнo-
епiдемiологiчного характеру

АБ з21663 20.01.2006

безст ва

Страхування вiдповiдальностi суб'сктiв
tIеревезення небезпечних вантажiв на випадок
настання негативних наслiдкiв при перевезеннi
небезпечних BaHTaxciB

АБ 321853 13.03.2006

безстрокова

Страхування цивiльноi вiлповiдальностi
громадян Украiни, що мають у власностi чи
iншому законному володiннi зброю, за шкоду,
яка може бути заподiяна третiй особi або iT майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання
цiсi зброi

АБ з21856 13.03.2006

безстрокова

Страхування предмета iпотеки вiд ризикiв
випадкового знищення, випадкового
пошкодження або псування

Розпорядження
N91843

19.09.2019

безстрокова

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

07 травня 2003 р. i мас право на укладенння договорiв з обов'язкового страхування цивiльно-
правовоi вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiсю на територii

Украiни.
ЗгiднО ВитягУ з ПротокОлу Nч83 загальниХ зборiВ членiВ об'еднання кЯдерний страховий

пул> вiд 21 листопада 201,4 р. ТДВ <СК <Мотор-Гарант> прийнята в члени об'еднання
<Ядерний страховий пул).

Компанiя зареестрована за адреоою: YKpaiHa, м. Запорiltсжя, ByJi. Вересаева,З.

З 04.10.2018 р. Компанiя с членом Лiги страхових органiзацiй УкраiЪи.
З 01.10.2018 р. Компанiя е членом Асоцiацii страхових органiзацiЙ УкраiЪи.
З 10.09.2019 р. компанiя с членом Itиiвськоi торгово-промисловоi палати,

У складi компанii станом н.a3|.l2.20p. с 13 представництв:

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

гIушкiна, будинок 11д, t,c:t.: ] зtt(O.j845):j7()]9. l .i8(()9б).l_i_]0zl.(l /,

2. КиТвське представництво ТЩВ кСК кМОТОР-ГАРАНТ>l
Юридична адреса: 01133, м.Киiв, Печерський район, бульвар Лесi Украiнки, будинок 34,

KiMHaTa 21 0,тел. : +38(0б7)61 б01 0З.

З. XapKiBcbKe представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 6\о2з, XapKiBcbKa обл., м. XapKiB, Киiвський район, вул. Сумська,

булинок 1З2, тел.: +38(067)61 44972.

4. Енергодарське представництво ТДВ "СК "МОТОР-ГАРАНТ"



Юридична адреса: 71500, Запорiзька обл., мiс,го Енерl,одар) вул. Украiнська, будинок 2,

квартира 2, тел. : +38(099)5 11526З.

5. /{нiпровське представництво j\Ъ1 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 49000, Щнiпропетровська обл,, Щнiпропетровська обл., м..Щнiпро, вул..
Сiчеславська Наберехtна, б. 27, тел,: +З8(067)61 З2З44,

6. ТернопiJrьське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 4б009, Тернопiльська обл., MicTo Тернопiль, BylI. Мазепи, будинок l,
примiщення 83,тел.: +38(067)6 1 341 98.

7. Крешrенчуцьке представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл., MicTo Кременчук, Автозаводський район, вул.
Перемоги, будинок 3А, тел..: +38(067)61 4467 6.

8. Одеське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 65059, Одсська обл., м. Одеса, Малиновський р-н, пр. Адмiральський,
34а, тел.: +3(067)6144б58.

9. Миколаiвське представництво N91 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 54000, Миколаiвська обл., м. МиколаiЪ, вул. Соборна, б.4, к.Ж, каб.20З,
тел. : +З 8(0 67)61 44658.

10. МарiупоJlьське представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 875З4, Щонецька обл,, м. Марiуполь, вул.Громовоi, б,63, оф.410. Тел.:
+38 (099) 420 |202

1 1. XapKiBcbкe представництво Nч2 ТЩВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 61000, XapKiBcbKa обл., м. XapKiB, вул. Алчевських, б,1, тел.: +З8 (067)
614 49 72

l2. Кропивницьке представництво ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 25006, Кiровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Пашутiнська, б. 31,
тел.: +З 8(0 6])614З451,

13. Криворiзьке представництво ТffВ "СК "Мотор-Гарант"
Юридична адреса: 50002,!нiпропетровська обл., м. Кривий Рiг, вул.. Кобилянського, б. 219.
Тел.: f 38 (067) 610 б1 25

Щиректор компанiТ з 11.08.2020р. * Зикiн Олексiй Вiталiйович -_ 0б.01 .1971 р.н., реестрацiяза мiсцем проживання: м, Запорiжжя, вул. Тополiна, 3Зl|8, ocBiTa вища
Запорiзький державний унiверситет, соцiальна робота, соцiолог -2020 р.

Головний бухгалтер з 24.0З.2020р. - Марченюк Лариса BiKTopiBHa, \964 р.н., ocBiTa вища
економiчна, КиТвська мехсрегiональна академiя управлiння персоналом, облiк i аулит
(бухгzulтер, фiнансовий менеджер), мiсце реестрацii: м. КиiЪ, вул. Костянтинiвська,59l5, кВ. 20.

Статутний фонд компанii станом на З 1. |2.20 р. складае 12 З12,0 тис. грн.
Гарантiйний фонд компанii станом на З1..1,2.20 р. складас 18] 124,5 тис. грн., в т.ч.

вiльнi резерви \48 522 тис. грн.
Резервний капiтал скJIадае - 148 522 тис. грн.



Прiоритетними в робо,гi lctlMпaHii бу;Iи TaKi напрями:
- медичне страхування;
- страхування майна вiд вогневих ризикiв;
- страхування майна (oKpiM залiзничного, наземного);
- авiацiйне страхування цивiльноi авiацii

Постiйними клiентами нашоТ компанiТ с TaKi пiдприемства i органiзацii:
- ПАТ "Мотор-Сiч";
- [IрАТ"ФЕЩ";
- ВП "Запорiзька АЕС" ДП НАЕК "Енергоатом";
- ВП"Атоменергомаш"ДП НАЕК "Енергоатом";
-ВП Волочиський машинобудiвний завод АТ кМотор Сiч>;
-ДП ЗМКБ <Прогрес>

По перестрахуванню компанiя працюе з:
ПАТ "СК "АСКО-МЕДСЕРВIС" м. Киiв
ТДВ "СК "Експо Страхування" м. Киiв
ПрАТ кСК <Фiнекс> м. Киiв
ПрАТ "СК "CBpoiHc Украiна> м. Itиiв
АТ "СК "KpeMiHb", м, Киiв
Наппочеr Ruck SE через брокера в YKpaiHi Представництво кОукшотг Iншуренс

Консалтантс Лiмiтед>.

Страхова компанiя розтаIповустI)ся у власFIому примirrlеннi, tцо cTojTb окрсмо, загчLIьноIо
площею 864 кв. м.

Itiлькiсть штатних працiвникiв станом наЗ1.I2.19 - 66 осiб;
0таном на З l, |2.20 - 86 осiб.

Серелньомiсячна заробiтна плата за2079р.- l7456,0 грн.
за2020р. - |5244,4 грн.

Примiтка 2. Основа пiдготовки фiнансовоi звiтностi

Основою Еадання фiнансовоi звiтностi е чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансовоi
звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бу<га-тrтерського облiку (МСБО). Компанiя впершо
прийняла МСФЗ у 20Т2 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2011 року.

Принципи обпiковоi полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеноi
фiнансовоi звiтностi наданi нижче. Визначенi положення облiковоi полiтики послiдовно
застосовувitлись по вiдношенню до Bcix наданим в звiтностi перiодаlrл, якщо не вказано iнше.

Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансовоТ звiтностi складаеться на
ocHoBi бухга-птерських записiв згiдно украiЪського законодавства шJuIхом трансформацii з
внесенням коригувань, проведенням перекласифiкаuii статей з метою достовiрного
IIредставлення iнформацiТ згiдно вимог МСФЗ. Зазначена фiнансова звiтнiсть е iндивiдуальною
звiтнiстю, що вiдповiдае вимогам МСФЗ 10 в зв'язку з тим, що керiвництво не вбачае
достатнього рiвня контролю над емiтентами фiнансових активiв, якими володiе Компанiя.

В звiтному перiодi облiкова полiтика не змiнювалась

Валюта надання iнформацii
Функцiональною валютою фiнансовоi звiтностi Пiдприемства с yKpaiHcbкa гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у копiйках yKpaiHcbKoi ва-тlюти (гривнi), якщо но вказано iнше.



Принцип безперервнос,гi дiяльностi,
Керiвництво пiдготувало зазначену фiнансову звiтнiсть на пiдставi принципу

безперервностi дiяльностi, В найблияtчому майбутньому Компанiя продовжуватиме вiдчувати
вплив нестабiльноi економiки в державi. Наслiдком цьому е невизначенiсть, яка здатна iстотним
чином впливати на маЙбутнi операцiТ, на можливiсть вiдшкодування BapTOaTi активiв
Компанiям, а такох( на Ti готовнiсть своечасно обслуговувати i погашати своi борги
(зобов'язання) при HacTaHHi TepMiHiB ix погашення. Щана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на
ocHoBi припущення, що Компанiя функцiонуватиме в майбутньому. I]e допущення передбачас
реалiзацiю активiв i виконання Компанiсю узятих на себе зобов'язань, в ходi свосi звичайноТ
дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених
сум активiв, якi були б необхiдними, якби Компанiя не мала можливостi продовittувати свою
дiяльнiс,гь в майбутньому або у випадку, коли вона була б вимушена реалiзовувати своi активи
не в ходi свосi звичайноТ господарськоi дiяльностi.

Епiдемiя COVID-19 та карантин, пов'язаний з цим привели до iстотного уповiльнення
украiнськоi економiки. Якщо при затвердженнi бюджету-2020 Украiни передбачався в цьому
роцi зростання ВВП на piBHi З,7Уо, то фактично BiH скоротився на 5%. Полiтична криза в
YKpaiHi та вiдсутнiсть вагомих KpoKiB у напрямку реформ вже призводять до ризику втратити
iнвестицii. Введенi обмеrкувzutьнi заходи в рiзних KpaiHax та в YKpaTHi негативно вплинули
практично на Bci галузi, пов'язанi з споживчою активнiстю: туризм, торгiвля, громадське
харLIування, розваги та iншi. В умовах карантину люди витрачають i пересуваються менше.
Рiзнi фiнансовi та економiчнi проблеми, якi пов'язанi з пандемiсю коронавируса, впливають як
на споживачiв, так i на бiзнес. Через пандемiю скоротився обсяг вантажоперевезень i
сповiльнилася торгiвля в цiлому, що призвело до падiння премiй по окремим видам страхування
та як результат - зниження рентабельностi страховикiв. Так, знихtення суми чистих гlремiй за
2020 piK СК <Мотор-Гарант> в загальному обсязi склало 89% вiд 2019 року або на |672З,8
тис.грн., Разом з тим, в розрiзi окремих видiв страхування динамiка сум страхових премiй
неоднозначна. Так, за суттсвими видами с,tрахування наявна наступI{а динамiка:

-страхування авiацiЙноi вiдповiдальностi (З7О/о загального обсягу доходiв) - зниження
обсягу страхових rrремiй на25 636 тис.грн.

-медичне страхування (290/о загального обсяr,у доходiв) * збiлыпення обсягу страхових
премiй на 8 921 тис.грн,

- страхування маЙна (lЗ% загального обсягу доходiв) - зниження обсягу страхових премiй
на 10 952 тис.грн.

- страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiй (12ОА загального обсягу доходiв)
зниження обсягу страхових премiй на 5 586 тис.грн.

Разом з тим завдяки розширенiй MeperKi страхових послуг та своечаснiй диверсифiкацii
портфеля страхування Компанiя отримала позитивний результат вiд страховоi дiяльностi.
Аналiз результативностi дiяльностi показав, що загальний фiнансовий результат знизився за
рахунок отриманих збиткiв(на 8 млн. грн..) вiд продатrу фiнансових iнвестицiй, якi Компанiя
придбала в попереднi перiоди, а в поточному проводила Bci заходи щодо продажу
неприйнятних (неефективних активiв).

Страхова компанiя, спецiалiзусться на ризикових видах страхування та, особ.lIиI]о вразлива
до коливань фонлового ринку, FIa тлi непрацюючого фондового ринку в YKpaiHi пандемiя ще
бiльше вдарила по фiнансовому сектору економiки, о це в свою чергу впливае на знецiнення
фiнансових активiв, якi BpaxoBaHi страховою комtlанiсю з MeToIo забезrrечення погашення
зобов'язань зi страхових резервiв та достатностi в погашеннi мохtливих страхових ризикiв.

З початком коронакризи iноземнi iнвестори, що вклалися в ОВЩП УкраТни, почаJIи
Поступово позбавлятися вiд цих паперiв. МасовиЙ вихiд нерезидентiв та вiдсутнiсть суттевих
iнвестицiй спровокував девальвацiю гривнi. Вiдсотковi ставки по депозитам досягли свого
iсторичного MiHiMyMy. Щержава не забезпечуе антикризовою пiдтримкою в достатнiй Mipi.

На сьогоднiшнiй день, Керiвництво компанii забезпечуе доступнiсть страхових послуг для
рiзних категорiй клiснтiв та розширюе свою мережу в регiонах краiни (впродовrк 2019 porty



вiдкрито 10 представництв, в 2020 роцi * ще З), створюс HoBi робочi мiсця з податковими
вiдрахуваннями, в т.ч. в мiсцевi бюдrкети.

При ск.lIаданнi (liHaHcoBoi :звi,гностi враховуваRся Rплив виIцезазначених полiй Hal

фiнансовий стан i результати дiяльностi компанiТ у звiтному перiодi. Керiвництво оперативно

реагус на прогнозованi змiни в законодавствi i розвиток ситуацii на страховому ринку та впшвае
ycix заходiв для забезпечення стабiльного функцiонування компанii.

Примiтка 3. OcHoBHi принципи облiковоi полiтики:

Примiтка 3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iHcTpyMeHTiB

наступним

вiднесенням

Торговi цiннi папери будуть як i ранiше класифiкуватися як оцiнюванi за СВПЗ.
Щля боргових фiнансових iHcTpyMeHTiB - векселiв, якi вiдповiдають критерiю SPPI, класифiкацiя
при первiсному визI]алtгti визttачастI)ся t.Ta oclloBi бiзttес-моделi, згiдтlо з якоIо управляIоться ланi
iнструменти:

потокiв, оцiнюються за амортизованою вартiстю;

Щольовi фiнансовi активи, якi не вiдносяться до торгового портфелю, будуть оцiнюватися за
справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до МСФЗ 9.

Справеdлuва варmiсmь це сума) на яку можна обмiняти актив або урегулювати
зобов'язання при здiйсненнi операцii на ринкових умовах мiж добре проiнформованими,
незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй ocHoBi. Справедлива BapTicTb е поточною
цiною фiнансових активiв на активних ринках, або договiрна BapTicTb таких активiв за умовами
останньоi операцii з ними в разi вiдсутностi вiдкритих котирувань.

Щля визначення справедливоi BapTocTi деяких фiнансових iHcTpyMeHTiB, по яким вiдсутня
iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовуеться така модель оцiнки, як
модель дисконтованих грошових потокiв, або остання (балансова) BapTicTb фiнансового активу
(iсторична BapTicTb). В данiй фiнансовiй звiтностi зробленi вiдповiднi розкриття, якщо змiни
будь-якого допущення призведуть до сутт€вих змiн прибутку, доходiв, загальноi суми активiв
або зобов'язань,

Знецiнення
МСФЗ (IFRS) 9 вимагае, щоб Компанiя визнав€}ла резерв пiд очiкуванi кредитнi збитки

(ОКЗ) за BciMa своiми борговими фiнансовими активами, що оцiнюються за амортизованою
BapTicTro або за справедливоlо BapTicTIo, а TaKo)It зобов'язаннями з IIадання позик i договорами
фiнансових гарантiй. Резерв розраховуеться на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв, пов'язаних
з ймовiрнiстю дефолту протягом наступних дванадцяти мiсяцiв, якщо не вiдбулося iстотного
збiльшення кредитного ризику з моменту визнання фiнансового iHcTpyMeHTy; в останньому
випадку резерв розраховусться на ocHoBi очiкуваних кредитних збиткiв за весь TepMiH )Itиття
активу.



Якщо фiнансовий актив вiдповiдае визначенню придбаного або створеного кредитно-
знецiненого фiнансового активу, резерв розраховусться на ocHoBi змiни очiкуваних кредитних
збиткiв за весь TepMiH }киття активу.

Основнипtи ознаками знецiнення для Компанii може бути порушення платiжних
зобов'язань бiльш нiж на 180 днiв, реструктуризацiя, яка здiйснюсться з погiршенням позицiй
кредитора i несе прямi фiнансовi втрати, IIорушення справи про банrсрутство або лiквiдацiIо
клiснта та iнше.

Пiд час складання фiнансовоi звiтностi керiвництво оцiнило кредитний ризик наявних

фiнансових активiв та не виявило зазначених критерiiв.
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов'язання Компанiя

оцiнtос ix за iхньою справедливою BapTicTTo пJIIос операцiйнi витрати, якi прямо вiдrrосяться ло
придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов'язання.

Основними подiями, що свiдчать про знецiнення фiнансового активу, можуть бути:
а) фiнансовi трулнощi eMiTeHTiB акцiй або корпоративних прав;
б) поруIпення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати

нарахованих доходiв таlабо основноI суми боргу);
в) висока ймовiрнiсть банкрутства або фiнансова реорганiзацiя eMiTeHTa фiнансового

iHcTpyMeHTa;
г) прийняття рiшення НКI_{ПФР щодо анулювання ресстрацii випуску пакета акцiй

eMiTeHTiB.
Знецiнення цiнних паперiв в портфелi до погашення.
Товариство оцiнrос на iндивiдуальнiй ocHoBi, чи iснують ознаки знецiнення за цiнними

паперами в портфелi до погашення. У випадку наявностi ознак вiд знецiнення, сума збиткiв
визначаеться як рiзниця MiTc балансовою вартiстю активу та теперiшньою BapTicTTo майбутнiх
грошових потокiв. Балансова BapTicTb активу зменшуеться, а сума збитку вiдображаеться у звiтi
про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Якщо у наступному роцi сума оцiнених збиткiв вiд знецiнення зменшусться внаслiдок
подii, яка сталася пiсля того, як були визнанi збитки вiд знецiнення, тодi ранiше визнанi суми
збиткiв вiдображаються у звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд.

Справедлива BapTicTb цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно
оформлених ринках, визначаеться за ix ринковою вартiстю.

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

- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iHcTpyMeHTy;
- залишасться ринкова BapTicTb такого фiнансового активу на розрахунок попереднього

перiоду;
- аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих

грошових потокiв, Товариство використову€ ставку дисконту, яка дорiвнюе або
дiючiй HopMi прибутковосr,i полiбriоТ фirrаrrсовоi iIIвсстицii, шtо мас в основному ,гакi

caMi умови та характеристики (строк I]огашення, що залишився; структура потокiв
грошових коштiв; валюта; кредитний рейтинг eMiTeHTa, процентна ставка), а в разi ii
вiдсутностi - розмiр ставки дисконтування затвердженоi облiковою полiтикоtо
Товариства.;

- iHпri методи, що забезпеtIують достовiрне визначення справедливоi BapTocTi цiнних
паперiв.

Разом з тим переоцiнка цiнних паперiв, за якими укладений договiр про продаж за
визначеною вартiстю реалiзацii, Mixt датою операцii i датою розрахунку в бухгалтерському
облiку не вiдобрая(аеться.



Фiнансовi активи, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на

рахунок прибуткiв i збиткiв
Що фiнансових активiв, що оцiнюються за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн на

прибутки i збитки, Компанiя вiдносить iнвестицiI в акцii, корпоративнi права. Пiсля
первiсного визнання Компанiя оцiнюе ix за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни
справедливоi BapTocTi фiнансового активу вiдбиваються в прибутку або збитку за piK як

фiнансовi доходи доки визнання фiнансового активу не буле припинено. !ивiденди
включаються у фiнансовi доходи, коли встановлено право на отримання виплачуваних

дивiдендiв, i вiрогiднiсть iх надходх(ення с високою.
Якшо icHyc об'сктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, сума

кумулятивного збитку визнасться у прибутку чи збитку.
Ринковi акцii оцiнюються за середньозва}кеною ринковою цiною.
Неринковi акцiТ, справедливу BapTicTb яких неможливо визначити, облiковуються за

собiвартiстю, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо вони с.
Справедлива BapTicTb цiнних паперiв, що перебувають в обiгу на органiзацiйно

оформrrених ринках, визнаLIаеться за ix ринковою BapTicTto.

Якщо котирування ринкових цiн на цiннi папери е недоступним, то Компанiя застосовуе

для визначення справедливоi BapTocTi TaKi методи:
- посилання на ринкову цiну iншого подiбного iHcTpyMeHTy;
- заJIишаеться ринкова BapTicTb такого фiнансового активу на розрахунок

попередIIього перiоду;
- аналiз дисконтованих грошових потокiв. Застосовуючи аналiз дисконтованих

грошових потокiв, Компанiя використову€ ставку дисконту, яка дорiвнюс або дiючiй
норплi прибутковостi подiбноТ фiнансовоi iнвестицiI, що мае в основному TaKi caMi

умOtsи 
,га характеристики (строк погашення, що заJIишився; структура потокiв

грошових коштiв; валIота; кредитний рейтинг eMiTeHTa, процентна ставка), а в разi iT

вiдсутностi - розмiр ставки дисконтування затвердя(еноi облiковою полiтикою
Компанii;

- iншi методи, що забезпечують достовiрне визначення справедливоi BapTocTi цiнних
паперiв.

Разом з тим переоцiнка цiнних паперiв, за якими укладений договiр про продarк за
визначеною вартiстю реалiзацii, мiж датою операцii i датою розрахунку в бухгалтерському
облiку не вiдображаеться.

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

платежами або :з платеN(ами, що можна визначити, а також з фiксованим строком погашIення.
Борговi цiннi папери вiдносяться до портфеля до погашення, якщо Товариство мас HaMip та
змогу утримувати Тх до строку погашення з метою отримання проI{ентного доходу - як правило
векселя.

Пiсля первiсного визнання борговi цiннi папери в портфелi до погашення на дату
балансу вiдображаються за ix амортизованою собiвартiстю в разi, якщо TepMiH очiкуваного
погашення складае TepMiH бiльше одного року.

Товариство визнас дохiд та здiйснюе амортизацiю дисконту (премii) за борговими
цiнними паперами не рiдше одного разу на квартал iз застосуванням методу ефективноi ставки
вiдсотка.

Борговi цiннi папери в портфелi до погашення пiдлягають перегляду на знецiнення.
За цiнними паперами в портфелi до погашення визнаються процентнi доходи, у тому

числi у виглядi амортизацii дисконту (премii) iз застосуванням принципу нарахування та
методу ефективноi ставки вiдсотка.

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

добутком амортизованоi собiвартостi та первiсноi ефективноi ставки вiдсотка вiдповiдного
цiнного папера, у тому числi i за цiнними паперами, за якими визнавалося знецiнення.



На дату балансу цiннi папери в портфелi до погашення переглядаються щодо можливого
знецiнення на ocHoBi аналiзу очiкуваних грошових потокiв.

Знецiнення цiнних паперiв у портфелi до погашення вiдобрах(аеться в бухгалтерському
облiку шляхом формування резерву на суму перевищення балансовоТ BapTocTi цiнних паперiв
(без урахування сум накопиченоТ уuiнки) над поточно}о теперiшlньою вартiстю попередньо
оцiнених майбутнiх грошових потокiв за таким цiнним папером, дисконтованих за первiсною
ефективною ставкою вiдсотка (тобто за ефективною ставкою вiдсотка, розрахованою пiд час
первiсного визнання).

За наявностi прострочених процентiв на LIac визнання знецiнення цiнних паперiв у
портфелi до погашення вiдображас визна.Iений збиток за рахунками резервiв пiд знецiнення
цiнtлих паперiв та пiд заборгованiсть за нарахованими доходами. Сума резервiв, вiдобрахсених
за вiдповiдними рахунками, мас вiдповiдати рiзницi мiж ба,тансовою вартiстю цiнних паперiв
та оцiненою сумою очiкуваного вiдшкодування на дату визнання знецiнення.

Грошовi кошти та ixHi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi KopoTKocTpoKoBi iнвестицii, якi

можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають TepMiH погашення три
мiсяцi або менше з дати Тх придбання, Вони облiковуються по BapTocTi придбання з

урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складас ix справедливу BapTicTb. Грошовi кошти, на
якi мас мiсце обмехtення щодо ik використання, вiдображаються в облiку окремою статтею
якшо iх сума виходить за межу cyTTeBocTi.

Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в Kaci, кошти на рахунках в банках,
грошовi кошти в дорозi, KopoTкocTpoKoBi депозити.

Щебiторська заборгованiсть
[ебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням

дебiторськоТ заборгованостi, за якою не очiкусться отримання грошових коштiв або

фiнансових iнструмен,гiв, за розрахунками з операчiйноi оренли та за розрахунками с
бюдхtетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на
проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть (довгострокова)
оцiнюсться за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка.

Якщо с об'ективне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi,
балансова BapTicTb активу зменшусться на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку
резервiв.

Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначаеться як рiзниця Mixc
балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв.
Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбуваеться на
ocHoBi аналiзу дебiторiв та вiдобрая(ае суму, яка, на думку Керiвництва, достатня для покриття
понесених збиткiв. Щля фiнансових активiв, якi с iстотними, резерви створюються на ocHoBi
iндивiдуальноI оцiнки окремих дебiторiв, для фiнансових активiв, суми яких iндивiдуально не
е iстотними - на ocltoBi груповоТ оцiнки. Фактори, якi Компанiя розглядае при визначеннi
,гого, LIи с у нього об'сктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi,
включають iнформачiю про тенденцii непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть,
платоспромоrкнiсть борrкника. Щля групи дебiторiв такими факторами е негативнi змiни у cTaHi
плате>ttiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв;
негативнi економiчнi умови у гаrrузi або географiчному регiонi групи,

Сума збиткiв визнасться у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку
вiд зменшення корисностi зменшуеться i це зменшення може бути об'сктивно пов'язаним з
подiсю, яка вiдбуваеться пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний
збиток вiд зменшення корисностi сторнуеться за рахунок коригування резервiв. Сума
сторнування визнасться у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторськоi
заборгованостi вона списуеться за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд
зменшення корисностi,



Примiтка 3.2. OcHoBHi засоби
Компанiя визнае матерiальний об'ект основним засобом, якщо BiH утримуеться з метою

використання ix у процесi cBoei дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення
адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкраний строк корисного використання
(експлуатацii) яких бiльше одного року та BapTicTb яких бiльше 6000,0 грн. В 2020роцi були
BHeceHi змiни до розмiру обпiковоi оцiнки BapTocTi основних засобiв вiдповiдно до яких
BapTicTb придбаних ОЗ починаючи з 2020року складае - 20000грн.

Первiсно Компанiя оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. Сума накопиченоi амортизацii
на дату переоцiнки виключасться з валовоi баrrансовоi BapTocTi ЕIктиву та чистоi суми,
перерахованоi до переоцiненоi суми активу. ,Щооцiнка, яка входить до складу власного
капiталу, переноситься до нерозподiлоного прибутку, коли припиняеться визIIання
вiдповiдного активу.

Поdальшi вuлпраmu. Витрати на поточний ремонт i техобслуговування вiдносяться на
витрати поточного перiоду. Щi витрати визнtlються в поточних витратах по датi , коли вони
понесенi. Витрати на замiну крупних вузлiв або компонентiв основних засобiв капiталiзуються
rrри одночасному списаннi тих, що пiдлягають замiнi частин.

Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнаеться як рiзниця мiж отримаIIою
виручкою вiд продажу та iх балансовою вартiстю та вiдображаеться в прибутках або збитках за
piK в склалi iншого операчiйного доходу або витрат.

Аморmаз ацiя. На об' екти незавершеного будiвництва аIчIортизацiя не нараховуеться.
Амортизацiя основних засобiв нараховуеться прямолiнiйним методом з використанням

таких TepMiHiB використання фокiв):

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

Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом TepMiHy Тх

корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли BiH стас придатним для
використання, яка визначаеться як дата введення об'екта в експлуатацiю.

Примiтка 3.3 Нематерiальнi активи
Нематерiальнi активи Компанiя, мають невизначений TepMiH корисного використання та

включають лiцензii. За таким видом нематерiального активу як програмне забезпечення
застосовуеться прямолiнiйний метод нарахрання зносу у вiдповiдностi до TepMiHiB
використання визначеному комiсiею Товариства. Придбанi HeMaTepia_ttbHi активи
капiта.пiзуються в cyMi витрат, якi понесенi на iх придбання та введення в експлуатацiю.
Нематерiальнi активи оцiнюються за собiвартiстю та будь-яких накопичених збиткiв вiд
зменшення корисностi.

За станом на кiнець дня 3|.l2.20l9p. таЗI.|2.2020 р. Компанiя володiе нематерiальними
активами в виглядi лiцензiй на здiйснення фiнансовоi дiяльностi з визначеним строком
корисного використання -безстроково. Амортизацiя на цi об'екти не нараховуеться.

Зменшення корисностi основних засобiв та нематерiальних активiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнюе, чи е якась ознака того, що кориснiсть активу

може зменшитися. Компанiя зменшуе батrансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного
вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його
балансовоi BapTocTi. Таке зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив
не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом,

Примiтка 3.4. Iнвестицiйна HepyxoMicTb
,Що iнвестицiйноТ HepyxoMocTi Компанiя вiдносить будiвлi, примiщення або частини

будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платеrкiв, а не для використання у наданнi



посJIуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Такими
активами визначено комплекс /{итячого оздоровчого табору та булiвля медичного закладу
(Itлiнiка кМотор-Сiч>). Якщо булiвлi включають одну частку, яка утримуеться з метою
отримання орендноi плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Компанiт

або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку TaKi частини об'сктУ HepyхoMocTi

оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна
HepyxoMicTb первiсно оцiнюеться за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiЮ.

Амортизацiя на TaKi активи нараховуеться.
Наступнi витрати капiталiзуIоться в складi балансовоi BapTocTi активу тiльки тодi, коли

icHye висока вiрогiднiсть того, rцо Компанiя отримас пов'язанi з r{ими витратами майбутrтi
економiчнi вигоди, та що iх BapTicTb може бути надiйно оцiнена. Bci iншi витрати на ремонт та

технiчне обслуговування враховуються як витрати по датi iх виникнення,

Примiтка 3.5. Операцiйна оренда

!оговiр е орендою, чи мiстить

користування iдентифiкованим активом

(параераф 9 МСФЗ ]а,
В договорах по яким Компанiя виступае орендарем -

визнаеться як теперiшня (продисконтована) BapTicTb орендних

оренду, якщо договiр передае право контролювати

протягом певного перiоду часу в обмiн на компенсацiю

орендне зобов'язання первiсно
пlrатежiв, не сплачених на дату

початку оренди.
На дату початку оренди (пiдписання акта приймання-передачi об'екта в оренду) орендар

визнас актив у формi права користуванFIя- що враховуе наступнi платежi

- величина первiсноi оцiнки орендного зобов'язання;

- 
ореt1днi платежi, сплаченi авансом на дату поLIатку оренли або до такоI дати;

- первiснi прямi витрати, понесенi суб'ектом господарювання (додатковi витрати На

укладення договору, якi не були б понесенi, якби договiр не укладався);

- забезпечення пiд демонтахt
У вiдповiдностi до КРМФЗ (IFRIC) 21 <Обов'язковi платехti> ПЩВ не вклюLIасться до

складу оренлного зобов' язання.
Змiнна частина орендних платехсiв таких як нарахування комунаJIьних платеЖiв,

збiльшення орендного платежу на iндекс iнфляцii тощо враховуються в складi витрат по факти
визнанняя зобов'язань перед Орендодавцем.

Компанiя може застосувати спрощення практичного характеру i не керуватися Л/IСФЗ

/б (тобто не визнавати в себе на балансi актив у формi права користування) щоло:

орендованого об'скта. Якщо договором передбачена можливiсть його пропонгацiТ й icHye
впевненiсть у тому, що орендар скористаеться правом пролонгацii, то строк оренди потрiбно

розраховувати з урахуванням строку пролонгацii;
(2) оренди, за якою базовий актив (актив, який с об'ектом оренди) е малоцiнним. Орендар

оцiнкlс вар,гiс,гь орендованого активу на пiдставi BapTocTi активу, коли BiH с новим, rlезалехtно

вiд BiKy орендованого активу. BapTicTb TaKoi оцiнки передбачена правилами оцiнки основних
засобiв.

Якщо пiдприемство кориOтусться спрощеннями практичного характеру (що закрiплюс в

облiковiй полiтицi (ОП)), то тодi об'ект у формi права користування не визнасться на балансi, а

оренднi платежi облiковуються як витрати перiоду.
Облiкова полiтика передбачае два способи визначення ставки дисконтування. ПершиЙ

полягае у використаннi ставки, закладеноi в оренду. Якцо визначити ставку, закладену в

оренду, неможливо, то орендар замiсть цього використовуе облiкову ставку НБУ станом на
кiнець року. У 2019-2020 роках такою ставкою визнана * 7З,5Оh.

В подальшому орендний актив облiковусться за правилами МСФЗ l б та пiдлягас
амортизацii до складу поточних витрат за прямолiнiйним методом за TepMiHoM, встановленим

договором.



Примiтка 3.б Податки на прибуток
Витрати з податку на прибуток - це сума витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.

Поточний податок визначасться як сума гlодаткiв на прибуток, що пiдлягають сплатi
(вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати

Компанii за податками розраховуються з використанням тrодаткових ставок, чинних (або в

основному чинних) на дату батlансу.
Вiдстрочений податок розраховусться за балансовим методом облiку зобов'язань, та

являс собою податковi активи або зобов'язання, rrlo виникають в результатi тимчасових

рiзниць мiж балансовою BapTicTIo активу чи зобов'язання в балансi та iх податковою базою. На
даний час товариство не вбачас наявностi вiдстрочених рiзниць при розрахунку податку на
гIрибуток.

Примiтка 3.7 . Фiнансовi зобов'язання
Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Компанiя мас юридичне право

здiйснкlвати залiк визнаних у балансi сум i мае HaMip або зробити взасмозалiк, або реалiзувати
актив та виконати зобов'язання одночасно.

Примiтка 3.8. Виплати працiвникам
Компанiя визнас KopoTкocTpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання

пiсля вирахування буль-якоi вже сплаченоi суми. Компанiя визнае очiкувану BapTicTb

короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час
FIадання працiвниками послуг, якi збiльшують ixHi права на майбутнi виплати вiдпускних.

Примiтка3.9. Забезпечення
забезпе.lення визнаються, коли Itомпанiя мас теперiшню заборгованiсть (юридичну або

конс,груктивrrу) внаслiдок минулоТ гtодii, icHye ймовiрнiсть (тобто, бiльше моltсливо, Hixt

неможливо), шо погашення зобов'язання вимагатиме вибуття pecypciB, KoTpi втiлюють у собi
економiчнi вигоди i MorKHa достовiрно оцiнити суму зобов'язання.

Примiтка 3.10. Щоходи та витрати
Щоходи вiд страховоi дiяльностi
ffохоли вiд страховоi дiя.пьнос,гi вклtо.Iають в себе чистi премiТ по cTpaxyBaHHIo i частки

страхових плателtiв, переданi в перестрахування, з вирахуванням чистоi змiни в резервах по
незароблених премiях, страхових виплат, чистих змiн в резервi збиткiв й BapTocTi придбання
страхового полiсу.

Чистi cTpaxoBi премii представляють собою валовi премii з вирахуванням премiй, що
переданi в перестрахування. При укладаннi договору (угоди) премiТ враховуються в cyMi, rцо

вказана в полiсi, i вiдносяться на доходи з дати, зазначенiй в договорi страхування. Резерви
незароблених премiй-це премii, що розраховуеться як 1/З65 за BciMa видами страхування, що
вiдносяться до не закiнченого строку договору страхування, та включаються в зобов'язання в

балансi (звiтi про фiнансовий стан).
Збитки та витрати по коригуваннях резервiв враховуються у звiтi про фiнаrrсовi

результати (звiтi про сукупний дохiд).

Перестрахування
В ходi звичайноi дiяльностi Компанiя здiйснюс перестрахування ризикiв в страхових

Компанiях, що е платоспроможними, но е банкрутаrrли, та знаходяться в peecTpi
Нацкомфiнпослуг. TaKi угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифiкацiю
бiзнесу, дозволяе керiвництву здiйснювати контроль над потонцiйними збитками, що
виникають в результатi страхових ризикiв, i даrоть додаткову можливiсть дпя росту.

Перестрахувальник одразу пiсля укладання договору порестрахування вiдображае
cTpaxoBi платежi з вiдображенням заборгованостi клiента. Перестрахув€tIIня в балансi (звiтi про

фiнансовий стан) враховуються на валовiй ocHoBi.



fоговори перестрахування оцiнtоються лля того, щоб впевнитися, що страховий ризик
визначений як мояtливiсть суттсвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як можливiсть
суттсвого коливання cTpoKiB руху грошових коштiв, переданих Комrrанiею перестрахувальнику.

CTpaxoBi резерви
CTpaxoBi резерви - це фонди страховоi компанii, що створюються для забезпечення

гарантiй в виконаннi фiнансових зобов'язань зi страхових виплат, розрахованих за окремим
договором страхуванняi lабо за портфелем страхування на звiтну дату.

Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти>:
а) не визнаються зобов'язаннями буль-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових
виплат, якщо TaKi cTpaxoBi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на
кiнець звiтного перiоду (TaKi як резерв катастроф та коливань збитковостi);
б) проводиться перевiрка адекватностi зобов'язань;
г) не проводився взаемозалiк щодо активiв rtерестрахування 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 щодо порядку формування страхових резервiв та частки перестраховикiв у
страхових резервах. Методи, що застосовуються при проведеннi перевiрки адекватностi

страхових зобов'язань,

Формування страхових резервiв Компанii проводиться у вiдповiдностi до вимог чинного
законодавства згiдно прийнятоi методологii, а саме кВнутрiшньоi полiтики з формування
технiчних резервiв> вiд29,|2.20|8р. та доповнень до неi.

Резерв незароблених премiй: формуються методом 1/З65 ("Pro rata temporis") Вiдкладенi
аквiзицiйнi витрати не формуються.

Частка перестраховика в резервi незароблених премiй формуеться методом "IlЗ65".

Частка перестраховика в резервi заявлених, але не виплачених збиткiв формуеться як
вiдсоток вiд резерву заявлених, zLTe не виплачених збиткiв вiдповiдно до умов договору
перестрахування.

Резерви збиткiв, якi виникли але не заявленi, з 01 сiчня 2017 р. нараховуються ланцюговим
методом вiдповiдно до п. 5.З,а) Порядку.

Тест на адекватнiсть страхових зобов'язань
На кохсну звiтну дату Компанiя оцiнtо€ адекватнiсть страхових зобов'язань, користуючись

поточною оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках своiх страхових договорiв.
Якщо така оцiнка показуе, що балансова BapTicTb зобов'язань Компанii зi страхування не

вiдповiдас передбачуваним майбутнiм потокам грошових коштiв, то це вiдхилення належить
визнанню у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у складi витрат на

формування резервiв збиткiв.

Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати брокерiв i агентiв визнаються в момент початку дii

договорi в страхування/перестрахування.

Примiтка 3.11. Облiк умовних зобов'язань
На дату складання фiнансовоi звiтностi мо}ке iснувати ряд умов, що можуть призвести

до виникнення додаткових збиткiв або зобов'язанням для КомпанiТ. Керiвництво оцiнюе суму
таких можливих майбутнiх зобов'язань, оцiнка яких виконуеться на пiдставi допущень та
включас в себе фактор суб'ективностi. При визначеннi розмiру можливих втрат в результатi
судових або податкових узгоджень за участi або вимог, якi молtуть бути пред'явленi в виглядi
позовiв до Компанii, керiвництва, в результатi консультацiй з юристами та податковими



консультантами, оцiню€ як перспективи таких судових або податкових узгодя(ень та

пред'явлення Компанiт таких вимог в судовому порядку, так i моlсливi суми вiдшкодування,
якi протилежна сторона вимагас, або може вимагати в судi Якщо в результатi оЦiнки

вiрогiдностi виникнення майбутнього зобов'язання виявлясться, що грошове зобов'язання

визначено з достатнiм piBHeM впевненостi, тодi BapTicнa оцiнка такоi ЗабОргованОСтi

вiдображаеться в фiнансовоi звiтностi. В разi, коли умовне зобов'язання, яке мас значну
BapTicHy оцiнку, не може бути класифiковано як вiрогiдне, а виявляеться лише можливим, або

BapTicHa оцiнка не може бути визначена, то в примiтках до фiнансовоТ звiтностi включаеться
iнформацiя про характер такого зобов'язання та його BapTicHa оцiнка (якщо сума може бути
визI]ачена з достатньою впевненiстю та с значною).

Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку с незначним , то взага_lti iнформацiя про такий
збиток не включасться в примiтки до фiнансовоi звiтностi, за виключенням випадкiв, коли
такий мотсливий збиток вiдноситься до наданоi гарантii. В таких випадках cyTHicTb гарантii
пiдлягас розкриттю. Однак, в деяких випадках yMoBHi зобов'язання, можуть бути вiлображенi
в примiтках до к фiнансовоi звiтностi, якщо, на думку керiвництва, обумовленому на
консультацiях з юристами або податковими консультантами, iнформацiя про TaKi

зобов'язання моrttе бути необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансовоi звiтностi.

Примiтка 4. Ключевi бухга;lтерськi оцiнки та професiйrri суджеtIня в застосуваrrlli

облiковоi полiтики.

При пiдготовцi фiнансовоi звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi
мають вплив на визначення суми активiв та зобов'язань, визначення доходiв та вИТРаТ

звiтного перiоду, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM

з тлумачень мiжнародноi фiнансовоТ звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися
вiд таких оцiнок.

Примiтка 4.1. Справедлива BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB

Методики та припущення, якi використовуються для оцiнки сlтраведливоТ BapTocTi

фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi облiковуються за амортизованою собiвартiстю, включають
наступне:

- вва}каеться, що справедлива BapTicTb наступних видiв фiнансових активiв дорiвнюс
Тх балансовiй BapTocTi:

о грошовi кошти та iх еквiваленти;
. KopoTкocTpoKoBi (ло трьох мiсяцiв) фiнансовi активи (кошти в банках);
. iншi фiнансовi активи, включаючи дебiторську заборгованiсть (враховуючи

короткостроковий характер таких активiв);
- вважасться, що справедлива BapTicTb наступних видiв фiнансових зобов'язань

дорiвнюс iх балансовiй BapTocTi:
. KopoTкocTpoKoBi (до трьох мiсяцiв) фiнансовi зобов'язання;
. кошти на вимогу фiзичних, юридичних осiб, небанкiвських фiнансових

установ;
о iншi фiнансовi зобов'язання, включаючи кредиторську заборгованiсть

(враховуючи короткостроковий характер таких зобов'язань).

Подання фiнансових iHcTpyMeHTiB за категорiями оцiнки

Аналiз фiнансових iHcTpyMeHTiB, що облiковуються за аNIортизованою собiвартiстю



тис.грн.

Найменчвання cTaTTi
Станом на 31.12.19р. Станом на 31.12.20р.

амортизована
BapTicTb

iсторична
BapTicTb

амортизована
BapTicTb

iсторична
BapTlcTb

ФIНАНСОВI АКТИВИ

Грошовi кошти та ix еквiваленти: 28 772 28 772 |4 252 14 252

- кошти на рахунках в банку та
готiвка

2 674 2 6,14 з 782 з 782

-депозити KopoTKocTpoKoBi( до 3-х
Mic)

26 098 26 098 l0 470 l0 470

flепозити довготриваJIi ( бiльше 3-х
Mic. до 1 року)

40 000 40 000

!овгострокова заборгованiсть
(векселя юридичних осiб з

TepMiHoM погашення бiльше 12

Mic)

15 187 45 52,| 15 994 45109

векселi отриманi \ 4з5 1 4з5 0 0

дебiторська заборгованiсть 45 565 45 565 40 067 40 061

резерв сумнiвноi заборгованостi 0

Усього фiнансових активiв, що
облiковуються за амортизованою

вартiстю
|| 7057 14,7з97 110з13 |з9 428

фiнансовi зобовlязання:
-довгострокова кредиторська
заборгованiсть

- кредиторська заборгованlсть-
потоLIна

19 548 l9 548 |9 974 19 9,74

Усього фiнансових зобов'язаньl що
облiковуються за амортизованою

вартiстю
19 548 19 548 19 974 19 974

Дналiз фiнансових iHcTpyMeHTiB, що облiковуються за справедливою ВарТiСТЮ,

рiвнями ii оцiнки за звiтний перiод
ти

Найменування cTaTTi
Справедлива BapTicTb за моделлю оцiнки через

поточний прибуток (збиток)
станом lда31.12.2019 станом Ha3t,l2.2020

I]iHHi папери в торговому
портфелi ринковi

котирування (piBeHb I)

22 91в |8 266

I_{iHHi папери в торговому
портфелi позабiржовi

0

I_{iHHi папери в торговому
портфелi (борговi) 0

2

Усього фiнансових
активiв, що

облiковуються за
справедливою BapTicTto

22 9|8
18 268



Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за звiтний перiод

тис.

Рядок Найменування cTaTTi

Фiнансовi активи за справедливою
вартiстю з вiдображенням переоцiнки як

iнший сукупний дохiд
2019 2020

1
частки в статутному фондi iнших
юридичних осiб

|22 0з9 111 875

Припинення визнання фiнансових активiв
Керiвництво застосовуе професiйнi судження для того, щоб визначити, чи Bci cyTTeBi

ризики та вигоди, пов'язанi з володiнням фiнансовими активами, передаються контрагентам,
та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттевими. Керiвництво
Товариства оцiнюе зменшення корисностi фiнансових активiв по датi коли була отримана
iнформацiя про банкрутство eMiTeHTa, проводиться його лiквiдацiя за рiшенням дер}кавного
органу управлiння або вони визнанi фiктивними. В звiтному роцiтаких фактiв не бУло

iдентифiковано.

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

вiд фiнансових

Оцiнюються у вiдповiдностi з МСБО 37 кРезерви, yMoBHi зобов'язання та yMoBHi

активи), який вимагае застосування оцiнки та судх(ення керiвництва.

Щопущення, використанi при визначеннi суми страхових резервiв. Правилами

формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування, iншими, нilt
страхування жи,I"lч визначено, що нарахування резерву незароблених премiй i частка

перестрахувальникiв в резервах незароблених премiй проводиться методом 1/З65 по Bcix виДах

страхування.
Компанiя перiодично проводить оцiнку адекватностi страхових зобов'язань з

урахуваLIням <Положення про обов'язковi критерii та нормативи достатностi,
дивероифiкованостi та якостi активiв, якими lтредставленi cTpaxoBi резерви з видiв страхування,
iнших, нiж страхування }киття).
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти> страховик повинен на кожну звiтну

дату оцiнювати адекватнiсть cBoix страхових зобов'язань, використовуючи для цього поточнi
оцiнки майбутнiх pyxiB грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця оцiнка показуе,

що балансова BapTicTb його страхових зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених
аквiзицiйних витрат ,га вiдповiдних нематерiальних активiв, с неадекватною в KoHTeKcTi

розрахункових показникiв майбутнiх pyxiB грошових коштiв, нестачу необхiдно повнiстю
визнавати у звiтi про прибутки та збитки.

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

[ля оцiнювання адекватностi резервiв збиткiв (що виникли) €ule незаявленi та збиткiв, що
заяв:tенi, але не врегульованi) використовуються методи математичноi статистики, зокрема
перевiрки статистичних гiпотез та там, де с достатнiй для аналiзу обсяг даних, aKTyapHi методи
оцiнювання резервiв збиткilз, що базуютьсrI на ана;riзi трикутникiв розвитку страхових виплат.

!ля тих видiв страхування, де резерви збиткiв, шlо виникли, але не заявленi таlабо резервiв
збитки, що заявленi, аJIе не врегульованi, сформовано в нульовому розмiрi, KopeKTHicTb

перевiрено шляхом перевiрки статистичних гiпотез.

Станом на З1.12.2020р. було проведено ol1iHKy адекватностi страхових зобов'язань
aKTyapicM 'ГОВ кfiослiлницький центр Евклiд> (Клименко Ю.В.) згiдно з розрахунком якого
активи КомпанiТ визначенi як достатнi.



Таким чином, з урахуванням проведеноi оцiнки адекватностi зобов'язань розмiр
сформованих резервiв незароблених премiй для кожного виду страхування спiвпадас З

фактичним розмiром сформованих резервiв вiдповiдно до вимог на З1.|2.2020р. сформовано У

розмiрi 44 З86,6 тис. грн. Обсяг сформованих резервiв заявлених, zule не виплачених збиткiв

станом на звiтну дату складас 4 854,5 тис. грн. Обсяг сформованих резервiв збиткiв, ЩО

виникли, але не заявленi, станом на звiтну дату складае | 692,5 тис. грн,
Резуль,гати перевiрки тесту адекватIIостi зобов'язань пiдтверджуIоть, що систематичних

недолiкiв таlабо невiдповiдностi МСФЗ прийнятоТ Itомпанiсю методологiТ формування резервiв
збиткiв, що заявленi та не врегульованi та збиткiв, що виникли та не заявленi, не виявлено.
Резерв незароб"шених премiй сформовано в адекватному обсязi.

Примiтка 4.3 Iншi джерела невизначеностi
Керiвництво не може достовiрно оцiнити вплив на фiнансовий стан Товариства

будь-якого подальшого погiршення ситуацii з лiквiднiстю на фiнансових ринках та
пiдвищення нестабiльностi на валютних ринках. На думку керiвництва, вживаються yci
необхiднi заходи для пiдтримки }Itиттездатностi та зростання дiяльностi у поточних

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

перед працiвниками по вiдпусткам, справедлива оцiнка основних засобiв, визначення
справедливоi BapTocTi цiнних паперiв та довгостроковоi заборгованостi, суми
нарахованих страхових резервiв. OcHoBHi припущення стосовно майбутнього та iнших
Iслючових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, але вони не маЮть

знач}Iого ризику стати причиною внесеIlня суттсвих коригувань у балансову BapTicTb

активiв ,га зобов'язань протягом настуIlного фiнансового перiоду.

BapTicHa ознака таких оцiнок наступна:

Забезпечення за вiдпустками
Справедлива вар,гiсть ОЗ
Справедлива BapTicTb iнвестицiйноi HepyxoMocTi
Нарахований резерв збиткiв
HapaxoBaHi cTpaxoBi резерви

31.12.2019
92з
15 483
53 156
| з97

60 651

тис. грн.
зl.|2.2020

879
|4 679
49 422

2 080
50 934

Ставка дисконтування для фiнансових iHcTpyMeHTiB була прийнята рiвною ставцi
ефективного вiдсотку застосовуеться ставка доходностi облiгацiй внутрiшньоi державноi
позики у 2018 р.- 20% для рiзних видiв власностi. З метою виконання вимог МСФЗ 16 щодо
оцiнки договорiв оренди станом на 31,I2.20l9p. та на протязi 2020 року встановлена ставка

дисконтування в розмiрi 1,З,5Уо ( в разi вiдсутностi такоТ ставки в договорi оренди ). Розмiр
такоi ставки вiдповiдае показнику облiковоi ставки НБУ станом на кiнець року.

Примiтка 5. HoBi та переглянутi стандарти та тлумачення:

1. 28 травня 2020 року Рада з МСФЗ опублiкувала поправку до МСФЗ (IFRS) 16

кОренда>, що передбачае факультативне спрощення практичного характеру, вiдповiдно до
якого орендарi можуть бути звiльненi вiд оцiнки того, чи е поступка з оренди, пов'язана з

COVID-I9, модифiкацiею оренди. Зазначене спрощення тимчасове, що поширюеться тiльки на
випадки змiн внаслiдок COVID-l9, i тiльки на оренднi платежi до 30 червня 2021 року. TaKi
поступки можуть приймати рiзнi форми, включаючи кредитнi канiкули i вiдстрочку орендних
платежiв. Орендарi можуть прийняти рiшення про облiк таких поступок з оренди таким же
чином,як якщо б TaKi поступки не були модифiкацiею оренди. У багатьох випадках це при3веде

до облiку поступки в якостi змiнних орендних платежiв в той перiод (або в Ti перiоди), коли
вiдбулася подiя або виникло умова, провiдне до зниження платежiв.Товариством було
проведено комплексну оцiнку дiючих угод оренди. Пiд час оцiнки активiв у вiдповiдностi до



МСФЗ Iб були використанi умови звiльнення вiд визнання у вiдповiдностi до п. 5 МСФЗ 16

вiдносно короткостроковоi оренди. Так, станом 31.12,2020р. компанiя враховуе 10 договорiв
орендИ офiсногО примiщенНя в якомУ виступас Орендарем. За умовами договорiв TepMiH оренди

складао менше l2 мiсяцiв та у Керiвництва не мас впевненостi в пролонгацii умов на бiльший

TepMiH, Щомовленостей щодо змiни суми орендних платеlлtiв не вiдбУвалось, ТоМУ нiЯКИХ

коригувань показникiв звiтностi не здiйснювалось. Правила облiковоi полiтики вiДносно

вiдображення в облiку TaKoi операцii залишились незмiнними вiдносно МСБО 17 кОренда) Та

зобов'язання i витрати визначенi за умовами договору оренди, а саме: оренднi платежi,

пов'язанi з такою орендою, визнанi як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строкУ

оренди. Вiдносно оренди земельних дiлянок в звiтному роцi було прийнято звiльнення вiд
сплати оренди землi в березнi -KBiTHi 2020р.. На суму наданоi пiльги було зменьшено витраТи

поточного року.

2. У жclBтtti 2018 року кМСФо ltрийн;tв поIIравки /lo ви:]начепня бiзпесУ в МСФЗ
(I[rRS) 3 з метою полегшити порядок клаоифiкацiТ угод як придбання бiзнесу або придбагIня

активiв, Змiни до стаI]дарту обов'язковi з 1 сiчня 2020 року з можливим достроковиМ
3ас1осуваНням, МСФз (IFRS) 3 встанов.lrюс рiзrrий порядок облirсу огrерацiй з придбання бiзнесу
i уl,tl;t з при7lбаrtttя ак,гивilз, яtlti гtе с бiзнесом. У виltадку угоди з гtридбаtlтlяr бiзllесу ItеобхiдrItl

:]i1010coBygalT]4 ме,l,од tllэидбаtтня, який вклк)L]а€ в себе необхi.цнiсть оцiнки справедливоi BapTocтi

i,l1cгtT.tl(liKt)BilI1LIx акr,lаtlitз i зобоtl'яt,зllttь iяtt РСзllз11,,,_о,,, ш,l(lllсllI,ttзий гу:tвiл. flля облiку операrtiТ з

п1.1Iл;lбiiнrtЯ акr,ивiВ гудrзi:r 1,Ie виlIикilс:. '['овариСтRо R звi,t,ttомУ рсlцi не NIал0 оllерацiй, Hit яlсi

t]llJIиtlуJIи б вимоги змiн. Тому Товарист]зо не очilсус будь-якого tsIIJtиву зазначених змitt на

фiнансову звiтлtiсть.

З. 14 ,гравняr 2020 року Рада з МСФЗ (даrri - Рада) випус"гила пакет пOlrравок З

обмежетtоtо сфероrо зас,госу]]ання:
м(]ФЗ (IдS) 16: <OcHoBHi засобИ - дохiдl. отриманий до поLIатку цiльового використання);
МСФЗ (lAS) З7: кОбтяжливi договори - ви,грати, пoнecetti при виtсонаrтлti договору);
МСФ:] (IГRS) З: <IIосилаIIFIя Itut Itонtlепт,уальнi засади>;

Ii{орiчпi )iдосконаJlеrrrrя МСФЗ за 2018-2020 рр., Що сl,осуtо'гься МСФЗ (IFRS) 1, МСФЗ GFRS)
9, мсФз (IFRS) 16 i мсФ:] (rAS) 41,

[}ci цi поправки вс,г}поютIr I] силу з ] сiчня 2022р.
'Говарtlс,t,во IIJIz}HyC виt(орисl,аtlt{rl зазIlаtlеLlих IIOIIpaBOK за термiнами Тх офiцiйногtl tsс,l,уIlу,

4. У червrli 2019 року Рада з МСФЗ (IASB) виlrустила гlоttередtлiй проект Iтоправок до
м(]ФЗ (IгRS) 17, У цьоl\4У ltpoeKтi IASB пропонуС tзiдклас,ги дату I]с-гYПу в силу мсФЗ 17 Htt

(),r1I4I] pir<.,t,itl( ttцсlб KoMIlartiT tlовинlli бу:lи зalс,I,ос:оRува,l,и lIrRS П до рiчних llерiолiв,
починаIотЬся с 1 ci.ltt:t 2023 року i гtiзтtiше. Товариство не планус дострOкове застосуваLIFIrI

1]имоI, зазначеного с,гандарту.

Примiтка б. Розкриття показникiв фiнансовоi звiтностi:

,охrд вlд ацrr тис.
2020 2019

CTpaxoBi премii HapaxoBaHi 1з4 647,2 151 з71

CTpaxoBi платежi за 2020р. склали |34 64712 тис. грн., в

по добровiльному страхуванню - 88 505,3 тис. грн., iз них:
- страхування вiд нещасного випадку - 529,5 тис. грн.
- медичнестрахування(безперервнестрахуванняздоров'я)
- страхуванI]я вантажiв та багажу - 4 051,4 ,гис. грн.
- страхування вiд вогневих ризикiв - 1,З 97З,4 тис. грн.

тому числi:

* 52 954,8 тис. грн.

1.



страхування iншого маЙна - 9 2|5,| тис. грн.
страхування медичних витрат - | 7З8,6 тис. грн.

по обов'язковому страхуванню - 46 142,9 тис. грн., iз них:
- авiацiйне страхування цивiльноТ авiацii - 30 б43,9 тис. грн.
- страхування l_\B власникiв наземного транспорту - IЗ 455,] тис, грн.
- ЦВ оператора ядерноi установки - | 782,0 тис. грн.
- страхування предмета iпотеки - 56,8 тис. грн.

В порiвняннi з вiдповiдним перiодом минулого року (155З14 тис. грн.) сума страхових
платежiв зменшилась на 20 726,0тис. грн.

Зобов'язання по виплатах страхових вiдшкодувань страхова компанiя виконала в повному
обсязi, якi склали 2б 030,5 тис. грн., було отримано вiдшкодування з цих сум в порядку

регресса- 154 тис,грн. В основному cTpaxoBi виплати - по медичному страхуванню 20 042,0тис.
грн. По страхуванню цивiльноi вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв виплати
склали 2 4I7,Зтис. грн.

Резерви незароблених премiй ТДВ "СК "Мотор-Гарант" станом на 31 .12,2020 р. склали
44 З86,5 тис, грн.

Частка перестраховикiв в резервах незароблених премiй станом на З1.1,2.20 р, склала 7

7]0,7 тис. грн.

2. Собiвартiсть реалiзацiТ
тис.

2020 2019
Визнанi cTpaxoBi вiдшкодування 25 819 22 854
Витрати на агентськi винагороди |4 692 15 738
lнш1 I47
Всього 40 57l 38 739

3. Адмiнiстративнi витрати
тис.

2020 2019

Jитрати на персон€lл (заробiтна плата) 17 1 15 |7 457
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних 6 544 4 648

Матерiальнi за,грати 2 575 з 01з

Iослуги i1 059 6 94з

ншl з67 4|

Всього 37 бб0 32 l02

на
2020 20|9

витрати на оплату працi агентiв- працiвникiв 1 531

иаркетинг та реклама бз9 814
нш1 0 0

всього витрат на збyт 2|70 814

4. Iншi операцiйнi доходи та витрати
гис.

Iншi операцiйнi доходи 2020 zOL9

.Щоходи вiд операцiйноi оренди
основних засобiв 1 569 1 661



Щоходи вiд списання
кредиторськоi заборгованостi 58 1 168

Щоходи вiд курсовоi рiзницi в

ва]тютних операцiях 1 951
95

Доходи вiд продажу iнших
оборотних активiв

0

отриманi штрафи 0 0
Iншi доходи Iз4 605

Всього iнших операцiйних
доходiв з 7l2 з 529

Iншi операцiйнi витрати
Витрати неоперацiйноi дiяльностi 0 |96
Витрати вiд операцiйноТ курсовоi

рiзницi 749,5 861
Списання безнадiйноi

заборгованостi 2l2 605
витрати на сплату штрафiв 11 9

Фiнансова рiзниця вiд змiни курсу
вuLгIют |62,5 |0з7

Благодiйнiсть 2 8t7,5 2 698
членськi внески та витрати

мтсБу | 611
Iншi операцiйнi витрати 5|7,5 | 211

Всього iнlпих операцiйних
витрат 6 |47 6 629

э. Фiнансовi доходи та витрати

2020 201.9

Процентнi доходи та доходи по
депозит. рахунку в банку 4 405,7 4 278
Процентнi доходи по iншим
рахункам в банкy 2,6 13

Процентнi доходи по ОВГЗ з 216,9 2 826
Iнвестицiйний дохiд вiд коштiв,
якi розмiщенi в МТСБУ 647,з 186
.Щоходи вiд змiни справедливоТ
BapTocTi заборгованостi 2 6\6.5 2 557

!оходи вiд операчiй з цiнними
паперами 0 0

Всього фiнансовi доходи 10 889 10 4б0
Фiнансовi витрати
Iншi 0

Витрати вiд змiни справедливоi
BapTocTi заборгованостi 0 о

амортизацiя дисконту по
договорам оренди зг. МСФЗ 16 686 624
всього фiнансових витрат б8б 624



2020 2019

Дохiд вiд операцiй з цiнними
паперами 10 675 0

Дохiд вiд переочiнки поточних
фiнансових iнвестицiй 165 0

Всього iншi доходи 10 840 0

Уцiнка цiнних паперiв 0 0

Собiвартiсть реалiзованих ЩП l7 872 0

Витрати вiд лiквiдацii
необоротних активiв з1 0

всього iншi витрати 17 903 0

6. Iншi доходи, iншi витрати

7, Податок на прибуток
OcHoBHi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:

Найменування показника 2020 20l9

1

Поточний податок на прибуток 4 462 5 249
Включено до Звiту про фiнансовi результати -

усього
4 462 5 249

поточний податок на прибуток 4 462 5 249

KoMiTeT iз тлума.тень МСФЗ (КРМФЗ) випустив ТЛУМАЧЕI]НЯ КТМФЗ 23 (IFRIC) 23, У

якому уточнено, як вимоги МСБО 12 "Податки на прибуток" застосовують до визнання й

оцiнки в разi виникнення невизначеностi в податковому облiку. Керiвництво не iдентифiкувало

фактiв невизначеностi пiд час вiдображення податку на прибуток за 2020piK.

8. Нематерiальнi активи
тис.

за iсторичною вартiстю
ttематерiальнi

активи
Первiсна BapTicTb на З|.12.20].9 з66,0
придбання 7з8
Первiсна BapTicTb на 3 1 грудня 2020 року 1 104,0

Накопичена амортизацiя на 3 |.12.1,9 0

нарахування за pik I46
Накопичена амортизацiя на З1 грулня 2020
року 146
Чиста балансова BapTicTb 0

31 грудня 2019 року з66,0
31 грудня2020року 958,0

тис. грн.

2020 201.9

Щоходи вiд ylacTi в капiта:li 0 59

Вт]эати вiд участi в капiталi 0 4 778

тис.



OcHoBHi засоби
тис. грн.

iсторична BapTicTb

Булiвлi Машини
та

обладнан
ня Транспорт

Меблi та
приладдя
та iншi

право
користування

орендо ванними
активами

Всього

Чиста реалiзацiйна
ваlэтiсть

31 грудня 2019 року 6 968 | з54 1 841 426 4 894 15 483

31 грудня 2020 року 6 282 2 |47 I 692 з56 4 202 |4 679

9. Iнвестицiйна HepyxoMicTb

2020 2019
на початок перiоду 5з 156 54 з48
Перемiщення з основних засобiв (проведення
модернiзацiт) 1 819
нарахування амортизацii ,J /JJ -3 011

На кrнець перlодy 49 42з 53 15б

Змiна первiсноi BapTocTi iнвестицiйноi HepyxoMocTi виника€ з наступних причин:
проведення ремонтних послуг та нарахування амортизацii за прямолiнiйним методом.

10. Запаси
тис

2020 2019
Сировина та матерiали (за iсторичною
собiвартiстю) эZ 16

всього запаси 32 16

В 2020 роцi пiдприемство не визнавало знецiнення запасiв в зв'язку з вiдсутнiстю факту
знецiнення.

1I. Iншадебiторськазаборгованiсть
тис.

2020 2019

Щебiторська заборгованiсть, що вiдноситься
до страхових послуг з4 227 4з 76|
Аванси виданi 0 103

розрахчнки з бюджетом з24 227
Заборгованiсть з нарахованих доходiв 140 198

короткострокова заборгованiсть за векселем 0 1435

Iнша дебiторська заборгованiсть 5 з76 1216

Всього 40 067 47 000

термlнlв погашення ,ставлено наступним чином:
2020 2019

страхування
Що 60 днiв 5з4,6 24 2з7,6
60-90 днiв 6 80з,2 7 607,8
91-180 днiв | 545.2 7 825,9

Аналiз BaHocTi

тис,



Бiльше 180 днiв 25 344 4 089.7

Iншi види
До 60 днiв 5 840 I t74.0
60-90 днiв 0 0

91-180 днiв 0 625
Бiльше 180 днiв 0 | 440
Всього 40 067 47 000

Вiдповiдно з умовами дiяльностi ТДВ СК кМотор-Гарант> проводить нарахування
страхових резервiв, Змiни у резервах представлено ния(че.

тис. грн.

2020 20|9

резерви незароблених премiй на початок перiоду 54 861 44 005,3
Резерви незароблених премiй на кiнець перiоду 53 013 54 861.0

змiна оезервiв -1 848 10 855,7
Змiна частки перестраховикiв у резервах незароблених
премiй -14 906 8 094,4

Грошовi кошти
тис.

2020 2019
Касатарахунки в банках, грн. з 778 1 8з5.2
каса та рахунки в банках, вttпюта 0 838.4
Короткотривалi депозити |0 474 26 098,4

Всього гDошовi кошти 14 252 28 772

Поточнi rHaHcoBl lнвестицu
2020 20l9

,Щовготривалi банкiвськi депозити,
грн. 40 000
ОблiгацiТ BHyTpi шlньоТ державноТ
позики |8 266 22 9l8
векселя для продажу 2

ff овготривалi банкiвськi депозити,
грн.
всього грошовi кошти 58 2б8 28 772

Частина грошових коштiв Компанii вкладенi в депозити наступних банкiвських установ:

|2.

Найменування банку сума вкладу, тис. грн
TepMiH вкладення

дата
початку

дата
закiнчення

Ат "мотор-БАнк" 3 000,00 28.|2.2020 04.05.2021
Ат "мотор-БАнк" 2 500,00 |0.07.2020 15.0L2021
Ат "мотор-БАнк" 2 500,00 29,10.2020 0|,02,2021
Ат "мотор-БАнк" 1 000,00 29,10.2020 0|.02.2021
Ат "мотор-БАнк" 500.00 06.1 1.2020 08.02.2021
Ат "мотор-БАнк" 2 000,00 II.|I.2020 |2.02,202I
Ат "мотор-БАнк" 1 000,00 24,122020 29.0з.2021



АТ "Комерцiйний
Iндчстрiальний Банк"

4 000,00
09.10.2020 18.01.2021

АТ "Комерцiйний
Iндустрiальний Банк"

2 000,00
07.08.2020 08.02.202I

АТ "Комерцiйний
Iндустрiальний Банк"

1 000,00
07.08.2020 08.02.2021

АТ "Комерцiйний
Iндустрiальний Банк"

1 500,00
19.||.2020 |9.02.2021'

АТ "Комерцiйний
Iндустрiальний Банк"

2 000,00 20.|I.2020 26.02.202I
пАт АБ "укргАзБАнк" 2 500,00 |0.07.2020 |5.0|.202I
пАт АБ "укргАзБАнк" 2 000,00 ||.06.2020 15.01.2021

пАт АБ "укргАзБАнк" з 000,00 2з.||.2020 25.01,2021
пАт АБ "укргАзБАнк" 2 000,00 16.I2.2020 16.0з,202|

пАт АБ "укргАзБАнк" 1 470,00 |4.I2.2020 08.07.2022

Акцiонерне товариство
"[ерrкавний еtсспортно-
iмпортний банк Украiни

1 500,00
10.1 1.2020 |2.02.202I

Акцiонерне товариство
",Щержавний експортно-
iмпортний банк УкраiЪи

3 000,00
з0.12.2020 05.04.2021

Акцiонерне товариство
"ff ержавний еttспортно-
iмпортний баrrк Украiни

500,00
1,5.I2.2020 18.03.2021

Ат "тАскомБАнк" 1 500,00 19.т|.2020 |9.02.202l
Ат "тАскомБАнк" 2 000,00 26.1,l'2020 26.02.2021'

Ат "тАскомБАнк" 4 000,00 15.12.2020 |],0з,202|
АТ "АКЦIОНЕРНИИ БАНК
"рАдАБАнк"

1 000,00
2|.122020 2з.Oз.202]l

АТ "АКЦIОНЕРНИЙ БАНК
"рАдАБАнк" 3 000,00

2|.|22020 2з.Oз.202l,

За депозитнi вклади за звiтнi перiоди Компанiею були отриманi прибутки: за 2019 р. та
2020 р, роки HapaxoBaHi вiдсотки склали в cyMi 4 850,6 тис. грн. та4 405,7 тис. грн. вiдповiдно.

Станом на 3l грудня 20l9p. та2020 р. середньозваженi процентнi ставки по банкiвським
депозитам з первiсним строком погашення менше 90 днiв складала |6,0 ОА та 10,8 0/о,

13. Статутний капiтал

Станом на 31 грудня 2020 р, зареестрований та сплачений капiтал грошовими коштами
склав |2З12,0 тис. гривень. Змiн в розмiрi статутного капiталу за звiтний piK не вiдбувалось.

Станом на З1.12.2020 г. частки мiж учасниками розподiленi згiдно Протоколу вiд
19.0].2016 б/н зборiв учасникiв ТДВ (СК <Мотор-Гарант) наступним чином:

Учаснак Часmка, Ой Часmка. zпн.
Богуслаев В'ячеслав
Олександрович

8з,6 I0 292 832,00

Богусласв Олександр
в'ячеславович

9,9 1 218 888,00

Кононенко Андрiй Петрович 6,5 800 280,00



I Bcuo.o I tООИ l 12 зl2 000,00 l

15. KopoTKocTpoKoBi позики
KopoTKocTpoKoBi позики станом на З1 грулня20\9 р, та 31 грулня 2020 р, вiдсутнi.

16. Оренда

Компанiсю було проведено комплексну оцiнку дiючих угод оренди на наявнiсть обтяжливих
договорiв за останнiй piK застосування МСБО (IAS) 17. Компанiя не застосовувала спрощення
практичного характеру щодо використання резерву пiд обтятtливi контракти оренди в якостi
альтернативи проведенню оцiнки на знецiнення при переходi на новий стандарт.

Пiд час оцiнки активiв у вiдповiдностi до МСФЗ 16 Компанiя використала умови
звiльнення вiд визнання у вiдповiдностi до п, 5 МСФЗ 16 вiдносно короткостроковоТ оренди.
Так, станом 31.12.2020р. компанiя враховус 1З логоворiв оренди офiсних примilцень в яких
виступа€ Орендарем. За 10 угодами з оренди правила облiковоТ полiтики залишились
незмiнними вiдносно МСБО 17 <Оренда) та зобов'язання i витрати визначенi за умовами
договору оренди, а саме: оренднi платехti, пов'язанi з такою орендою, визнанi як витрати на
прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. 3 угоди оренди мають TepMiH користування
активом бiльше нiж 12 мiсяцiв. Вiдносно таких операцiй проведена оцiнка за вимогами МСФЗ
16.

Такими угодами с:

Щiючi договори оренди примiщень , класифiкованi за МСФЗ 16 станом на
з1.12.2020

На дату початку оренди Компанiя (як орендар) визнала зобов'язання щодо орендних
платежiв (тобто зобов'язання по орендi), а також актив, який представля€ право користування
базовим активом протягом TepMiHy оренди (тобто актив у формi права користування).

Зобов'язання з оренди спочатку визнаеться в перший день дii договору i оцiнюеться в
cyMi, що дорiвнюе наведенiй BapTocTi ще не оплачених орендних платеrкiв протягом TepMiHy

договору. Актив у формi права користування визна€ться спочатку в перший день дii договору i
оцiнюсться за первiсною вартiстю, яка визначасться як сума первiсноi оцiнки зобов'язання з

оренди та будь-яких орендних плате)Itiв, нарахованих на користь орендодавця в дату або до
дати початку лiТ договiрних вiдносин. Орендне зобов'язання оцiнюсться за амортизованою
вартiстю з використанням методу ефективноi процентноi ставки. За вказаними орендними
договорами ставка дисконтування не передбачена. На пiдстави вимог МСФЗ 16 та правил
облiковоi полiтики Компанii в якостi ставки дисконтуваЕня передбачена облiкова ставка НБУ
станом на кiнець року, що в 2019-2020рр,. складае \З,5О^.

N9

вiддiлення Номер договоDy Орендодавець

TepMiH
закiнчення
договорY

сума
мiсячного
орендного
платежу,
грн.

1

Енергодар J\b 07119 вiд 11 .07.19
ПП Попович
н.в. з0.06.202l 7 000

2

Кременчук Jt б\н от 09.12.19
пп
Криворучко 08.12.202| з з67

aJ

Одеса
J\Ъ ор-15/11/19 вiд
01.12.19 ПП Альфiн 25,|0.2022 |,7 7l8.2з



Оцiнка зобов'язань за договорами оренди примiщень станом rда31,12.2020р. грн.

вiддiлення

KopoTKocTpoKoBl
зобовоязання з

оDенди. гDн.

довгостроковi
зобов'язання з

оренди, грн.

BapTicTb права
користування
орендним активом
(дисконтована BapTicTb
мiнiмальних орендних
платежiв на TepMiH дii
договору)l грн.

Енергодар 40 з95 0 1,41, 162.25

Кременчук з4 654 0 70 47з,22
Одеса |76 9|з |66 695 5|0 273,77
всього 25| 962 |66 695 780 087,95

KpiM договорiв оренди примiщень Компанiя облiковуе три договори оренди земельних дiлянок
(Орендодавцем за якими виступае Запорiзька мiськрада). Вiдносно таких угод також
застосованi вимоги МСФЗ 16 кОренда>.

Щiючi договори оренди земельних дiлянок, класифiкованi за МСФЗ 1б станом на
31.12.2020р:

Право користування орендованою земельною дiлянкою при цьому стае активом. Його
величина на поLIаток оренди дорiвнюс орендному зобов'язанню, розрахованому за правилами
МСФЗ 16. Ставка дисконтування також договорами не передбачена, тому використана ставка
дисконтування яка дорiвнюс - |З,5О/о.

Оцiнка зобов' i станом tla31.12.2020ка зоOов'язань за д ми земл станом на

J\t
логовоDч земельна дlлянка

KopoTкocTpoKoBi
зобовоязання з
оренди, грн.

довгостроковl
зобов'язання з
орендиrгрн.

разом -
BapTicTb
актива

дог 6
розташування
лiкарнi 15 78б 754 |74 ,786 

075,74

дог 7
розташування
адмiнбудiвлi 2 05494 2 464 4з8 2 859 з9з.50

дог В

розташування
дитячого
пiонерr,аборч 1 242 в68 177 8,11 479.0з

разом 222 522 4 086 789 4 5lб 948,26

N!]

дог. адреса
цiльове
призначенI{я Номер договору

дата
lIOLIt]jl,I(y

договоDY

дата
закit t.teIttIяt

логовоDч
орендний
платiж

пJIоща,

га
ореlrдttий
платiж

дог 6
м.Запорiжжя,
вул. Брrоллова 6

розташування
лiкарнi

Ng

20 1 8070001 0032
5 вiд 29.12.18 01.01.2019 20.|2.20зб 1 19730,56 0,7065 1 1 97з0,56

дог 7
п,r.Запорiяtяtя,
вул.Вересаева 3

розташування
адмirIбудiвлi

Np б\н Bi,lt

l7.09.2009; змilrи
вiд l6,01.14 N,)

20 1 40700080000
9 17.09.2009 |7.09.2028

1 3 68З 8,75;
з l6.01.14-
286779,12
гDI,I. 0,2922 565935,3

дог 8 м. Приплорськ

розташуван[Iя
диl,ячого
пiонертабору

NЬ 195/85 вiд
0l . l 0.07 01.10,2007 0l . l 0.2056 0,45з4,7 1l86l4,15



Компанiя зобов'язана визнавати витрати на вiдсотки за зобов'язанням по орендi окремо вiд
витрат по амортизацii активу в формi права користування.

В звiтному перiодi облiковуються договори оренди, за якими Компанiя виступас
Орендодавцем.

Порядок облiку для орендодавця вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 16 практично не
змiнюеться в порiвняннi з дiючими в даний момент вимог МСБО (IAS) 17. Орендодавцi булуть
продовжувати класифiкувати оренду, використовуючи Ti лt принципи класифiкацii, цо i в
МСБО(IАS) 17, видiляючи при цьому два види оренди: операцiйну i фiнансову. Фактично
Компанiя облiковус виключно договори операцiйноi оренди. За правилами облiковоi полiтики
пiсля укладення договору операцiйноi оренди орендодавець визнас оренднi платехti за такою
орендою як дохiд лiнiйним методом або iншим систематичним методом, що застосовусться в

разi, яtсщо такий метод забезпечус адекватнiше вiдображення графiка отримання вигiд вiд
використання базового активу.

16. YMoBHi зобов'язання.
CydoBi позовtl,

В сулах знаходиться 8 позовiв на суму 744,0 тис. грн., iз них:
l. Римський Юрiй Валентинович - 2З.10.2018 - 76 000,00 грн.

2. Лукяненко Леся Петрiвна -21.11.201В - Зl 000,00 грн.

3. Лебiдь Людмила Григорiвна - 17.0B.20l В - 79 500,00 грн.

4. Бiлоблоцька Валентина Iллiвна - З0.03.2020 - 170 000,00 грн.

5. Ковальський Iгор Геннадiйович - 05.1 1 .2019 - 200 000,00 грн.

6. Лось Геннадiй Вiкторович - 09,09.2020 - 12 661,00 грн.

7. Сiгарьова Валентина ОлексiТвна - 13.05.2020 - 2 500,00 грн.

8. ФОП !орошенко Г.Г. - l9.11 .2020 - 172 400,00 грн.

ОпоDпmкування - Внаслiдок наявностi в украТнському комерцiйному законодавствi,
й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один BapiaHT тлумачення, атакож
через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якоТ
податковi органи довiльно тлумачать аспекти eKoHoMi.tHoi дiяльностi, у разi, якщо податковi
ограни пiддадуть cyMHiBy певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчноi
дiяльностi Компанii, ймовiрно, що Компанiя змушена буде сплатити додатковi податки,
штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на BapTicTb фiнансових iHcTpyMeHTiB,
втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий piBeHb цiн на угоди. На думку
керiвництва, Компанiя сплатила yci податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд
податковi збитки. Податковi звiти MolKyTb переглядатися вiдповiдними податковими органами
протягом трьох poKiB.

Еконоtпiчне сереdовuLеце - Компанiя здiйснюе свою основну дiяльнiсть на територii
УкраТни. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в YKpaiHi, MolcyTb
швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних
заходiв, якi втtиваються украiнським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною
впливу Компанii. Майбутнс спрямування економiчноi полiтики з боку украТнського Уряду може
мати вплив на реалiзацiю активiв Компанii, а також на здатнiсть КомпанiТ сплачувати
заборгованостi згiдно cTpoKiB погашення.
Керiвництво Компанii провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифirсашiТ
визнаних активiв, а такох( IIовноти визнаних зобов'язань. Однак Компанiя ще досi знаходиться
пiд впливом нестабiльностi, вказаноi вище.

Сmупiнь повернення dебimорськоi' заборzовсtносmi mа iHtuux фiнсtнсовах окmuвiв -
ВгIаслiдок си,гуацii, яка склалась в екоt-tомiцi Украiни, а також як результат економiчноi
нестабiльностi, цо склалась на дагу балансу, icHyc ймовiрнiсть того, що активи не змо)Itуть бути
реалiзованi за iхньою балансовою вартiстю в ходi звичайноi дiяльностi Компанii, Ступiнь
повернення цих активiв в значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза



зоною контролю КомпанiТ. Ступiнь повернення дебiторськоi заборгованостi Компанii
визначаеться на пiдставi обставин та iнформацii, якi наявнi на дату балансу. Надумку
Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи
з наявних обставин та iнформацii.

Розкриття iнформацii про повОязанi сторони.

,Що пов'язаних cTopiH або операцiй з пов'язаними сторонами вiдносяться:
. пiдприсмства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд
контролем, або xt перебувають пiд спiльним контролем рiLзом з Компанiсю;
. асоцiйованi компанii;
о спiльнi пiдприемства, у яких Компанiя с контролюючим учасником;
. члени провiдного управлiнського персонаJIу Компанii;
о близькi родичi особи, зазначеноi в а) або г);
компанii, пIо контролюють Компанiю, або здiйснюють суттевий вплив, або мають суттевий
вiдсоток голосiв у Компанii.

Пов'язаною особою визнано - Богуслаева В'ячеслава Олександровича.

У звiтному перiодi з зазначеною особою було складено договори страхування на
загальних умовах страхування.
у m,uсячах

2019р. 2020 piK

послуги страхування
пов'язаноi особи та членiв
родини 0 tq.$ з8"2

KpiM зазначеного проведенi операrдiТ з виплати винагороди ( з оплати прачi) провiдного
управлiнського персоналу.

31.12.19

У muсячах zptl. Материнська
компанiя

[Щочiрнi
компанii']

Ключовий
управлiнськи
й пепсонал

KopoTKocTpoKoBi виплати
провiдного управлiнського
персонала 0 0

2 404,5

з1.12.20
У muсячах zlэн. Материнсь

ка компанiя
[Щочiрнi
компанii]

Ключовий
управлiнськи
й персонал

KopoTKocTpoKoBi виплати
провiдного управлi нського
персонала 0 0 2 887.з



7. I]iлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Управлiння ризиками вiдiграс важливу роль у фiнансовiй дiяльностi. Компанiя

визнае, що потрiбно мати ефективнi процеси управлiння ризиками, основною метою яких
е захист дiяльностi вiд суттсвих ризикiв.

Метою полiтики управлiння ризиками с виявлення, анаJIiз та управлiння
ризиками, яких зазнас Компанiя, встановлення прийнятних лiмiтiв ризику та
впровадження засобiв контролю ризикiв, а тако}к здiйснення постiйного монiторингу
piBHiB ризикiв та дотримання встановлених лiмiтiв з боку регуляторного органу Украiни.

На виконання п.1 Роздiлу V Вимог до органiзацii i функцiонування системи управлiння
ризиками у страховика, затверджених Розпорядlкенням Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе
дер}кавне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 04 лютого 2014 року NЬ295,
наказом за Ns208-K вiд26.06.2018 р. призначено вiдповiдального за оцiнку ризикiв КомпанiТ.

Компанiя в своiй дiяльностi визнае наступнi ocHoBHi види ризикiв: страховий ризик,
ринковий, ризик змiни цiни, ризик лiквiдностi, ризик катастроф, операцiйний ризик, ризик
страхування здоров'я, кадровий ризик, ризик, пов'язаний з репутацiею, юридичний ризик,
стратегiчний ризик, ризик, пов'язаний iз здiйсненням дiяльностi на страховому ринку, ризик
лit<вiдностi та iH.

Загальнi положення системи управлiння ризиками сформованi <Положенням про систему
управлiння ризиками)), затвердженими Наказом по Товариству Nэ 679 вiд 18.10.2018 року.

Страховий ризик
Визначення страхового ризику посилаеться на ризик, який страховик приймас вiд

власника страхового полiса. Iншими словами, страховий ризик - це ризик, який icHyc вiд
початку та передаеться вiд власника страхового полiса страховиковi. Отже, новий ризик,
створений контрактом, не е страховим ризиком.

Аналiз ризикiв дозволя€ розподiлити iх на двi великi групи: cTpaxoBi та HecTpaxoBi (якi не

включенi в договiр страхування). Перелiк страхових ризикiв складае об'см страховоТ

вiдповiдальностi по договору страхування. BiH вiдображаеться за допомогою страховоi суми.
I_{iHa ризику в грошовому вираженнi складае тарифну ставку.

Концептуальний пiдхiд використаний в управлiннi ризиком включас три ocHoBHi позицiТ:
виявлення наслiдкiв дiяльностi економiчних суб'ектiв в ситуацii ризику; умiння реагувати на
мохсливi негативнi наслiдки цiсi дiяльностi; розробку i здiйснення заходiв, за допомогою яких
можуть бути нейтралiзованi або компенсованi iMoBipHicHi негативнi результати дiй, що
проводяться.

7,1, Анdерайmuнzовi разuкu - ризики, пов'язанi iз укладанням договорiв страхування;
Ризик недостатностi резервiв (збиткiв) * ризик недостатностi страхових резервiв збиткiв

майбутнiм зобов'язанням ;

Ризик недостатностi премiй (перевищення нетто-премiй) ризик невiдповiдностi
страхових тарифiв майбутнiм зобов'язанням,

Ризик недостатностi премiй (перевищення витрат) - ризик невiдповiдностi фактичних
втрат закладеним у бюдяtет,

Ризик катастроф - ризик, викликаний неточнiстю прогнозiв настання надзвичайних подiй
та оцiнок iх наслiдкiв.

Ризик страхування здоров'я - ризик, викликаний змiнами витрат, понесених у зв'язку з
обслуговуванням договорiв iз зазначеного виду страхування, коливаннями частоти i ступеня
тяхtкостi страхових випадкiв, неточнiстю оцiнок та прогнозiв щодо спаJIаху епiдемiй;

7.2. PuHKoBi рuзuкu - ризики, пов'язанi зi зовнiшнiм середовищем i ринками, на яких
працюс СК, якi мо}куть призвести до змiни ринковоi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB або
змiни в ринкових iндикаторах, що Mo)ItyTb вплинути на величину активiв таlабо зобов'язань
Страховика;

Ризик iнвестицiй в акцii - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi активiв, зобов'язань та
фiнансових iHcTpyMeHTiB страховика до коливання ринковоi BapTocTi акцiй;



Ризик процентноТ ставки - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi активiв та зобов'язань
страховика до коливання BapTocTi позикових коштiв;

Валютний ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi активiв та зобов'язань
страховика до коливання KypciB обмiну валют;

Ризик спреду - ризик, пов'язаний iз чутливiстю активiв та зобов'язань страховика до
коливання рiзницi в доходностi Mirrc облiгацiями пiдприемств та державних облiгацiй УкраiЪи з

тим самим (або близьким) TepMiHoM до погашення;
Майновий ризик - ризик, пов'язаний iз чутливiстю BapTocTi активiв та зобов'язань

страховика до коливання ринкових цiн на HepyxoMicTb.
Ризик ринковоi концентрацii - ризик, пов'язаний iз недостатньою диверсифiкованiстю

портфеля активiв або у зв'язку зi значним впливом одного або кiлькох eMiTeHTiB цiнних паперiв
на стан активiв,

7.3. Рuзuкu Dефолmу конmрOzенmа * ризик неспроможностi контрагента (перестраховика,
боржника та будь-якого дебiтора) виконати взятi на себе буль-якi договiрнi зобов'язання перед
страховиком;

Ризик дефолту Страхува-llьника/Перестрахувальника ризик неспроможностi
Страхувальника/Перестрахувальника виконати взятi на себе будь-якi договiрнi зобов'язання
перед СК;

Ризик дефолту Перестраховика - ризик неспроможностi Перестраховика виконати взятi на
себе будь-якi договiрнi зобов'язання перед СК;

Ризиtс дефолту банку - ризик неспроможностi банкiв виконати взятi на себе буль-якi
договiрнi зобов'язання перед СК;

7.4. Операцiйнi рuзuкu - ризик фiнансових втрат СК, що виникас через недолiки

управлiння, процесiв оброблення iнформацii, контрольованостi, безперервностi роботи,
надiйностi технологiй, а також помилки та несанкцiонованi дii персоналу;

Ризик персоналу ризик фiнансових втрат СК, що виникас через помилки та
несанкцiонованi дiТ персоналу;

Правовий ризик - ризик втрат в результатi недотримання закону, ризик судових розглядiв;
Iнформачiйний ризик - ризик фiнансових втрат страховик?, що виникае в результатi

недо.lriкiв надiйностi технологiй;
Органiзацiйний ризик * ризик фiнансових втрат страховико, що виникас через недолiки

управлiння, недосконалiсть бiзнес-процесiв;
7.5. Рuзuкu учаснuка фiнансово'i zрупu - ризик негативного впливу на фiнансовий стан

страховика-учасника фiнансовоi групи, викликаний погiршенням фiнансового стану iншого

учасника групи, до складу якоТ входить страховик;
7.6. Рuзuк лiквidносmi - ризик неспроможностi страховика реалiзувати активи для

погашення зобов'язань точно на момент настання строку шогашення.

Аналiз чутливостi до страхового ризику

В компанii проведено стрес-тестування станом на 31.12.2020р, вiдповiдно до <Вимог щодо
регулярного проведення стрес-тестування страховиками та розкриття iнформацii щодо
клюLIових ризикiв та результатiв проведених cTpec-TecTiB>. В результатi вiдображення впливу
cTpeciB на фiнансовий стан Компанii можна зробити такий висновок:

Результат проведеного стрес-тестування

1. Зменшення ринкових цiн на HepyxoMicTb на 25Yо приведе до росту стрес-величини
нетто-активiв на 5,76Уо, що становить 13 926 тис. грн,

2. Збiльшення загальноi суми виплат за обов'язковим страхуванням цивiльно-правовоТ
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхування на ЗO%о приведе
до росту стрес-величини нетто-активiв на0,42Yо, що становить 7 024 тис. грн.



З. Збiльшення загальноТ суми виплат за медичним страхуванням на 40Yоприведе до
збiльшення стрес-величини нетто-активiв на 0,2ЗО^, що становить 556 тис. грн.

З. Заходи щодо зменшення вIIливу ризикiв
Компанiя проводить полiтику диверсифiкацii портфелю активiв з метою зниження ризикiв

надмiрноi концентрацii активiв. Постiйний монiторинг BapTocTi цiнних паперiв в рамках
полiтики управлiння активами сутт€во знижуе ймовiрнiсть настання таких ризикiв.

!ля зменшення затрат на виплату вiдшкодувань по медичному cTpaxyBaHHi Компанiя
працюе з лiкувальними закладами та аптеками, цiни яких значно нихtчi вiд ринкових. Разом з

цим, постiйний монiторинг збитковостi та адекватностi тарифiв за цим видом страхуванням,
передбачений полiтикою управлiння ризиками, забезпечус достатнiй контроль за вiдповiдними
андеррайтинговими ризиками.

Враховуючи значне зростання портфелю з обов'язковим страхуванням цивiльно-правовоi
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв страхування у 2020 роцi, та
зменшення моя(ливого негативного ефекту, Компанiя плануе залучити актуарiя для контроля

рiвня збитковостi за даним видом страхування шляхом постiйного монiторингу рiвня
збитковостi в розрiзi каналiв збуту, зон, типiв транспортних засобiв та iнше з подальшим
коригування та контролем тарифiв.

Заходи щодо зменшення впливу ризикiв
Компанiя проводить полiтику диверсифiкацiТ портфелю активiв з метою зниження ризикiв
надмiрноi концентрацii активiв. Постiйний монiторинг BapTocTi цiнних паперiв в рамках
полiтики управлiння активами суттево знижус ймовiрнiсть настання таких ризикiв.

flля зменшення затрат на виплату вiдшкодувань по медичному cTpaxyBaHHi Компанiя
працюс з лiкувальними закладами та аптеками, цiни яких значно нижчi вiд ринкових. Разом з

цим, постiйний монiторинг збитковостi та адекватностi тарифiв за цим видом страхуванням,
передбачений полiтикою управлiння ризиками, забезпечуе достатнiй контроль за вiдповiдними
андеррайтинговими ризиками.

Заходи щодо зменшення впливу ризикiв на фiнансовий стан страховика.
Щля зменшення впливу ризикiв в разi серйозних cTpeciB на фiнансовому ринку Компанiя

регулярно слiдкуе за станом цiнних паперiв на Фондовому ринку для того, щоб вiдслiдковувати
компанiТ-банкрути в разi значного здешевлення цiнних паперiв.

Компанiя проводить полiтику диверсифiкацii портфелю активiв з метою зниження ризикiв
надмiрноТ концентрацii активiв. Постiйний монiторинг BapTocTi цiнних паперiв в рамках
полiтики управлiння активами суттсво знижуе ймовiрнiсть настання таких ризикiв.

.Щля успiшного розвитку на ринку страхування Компанiя мае Bci можJ]ивостi: достатнiй розмiр
гарантiйного фонду, що складае l9З788 тис. грн., в т.ч. вiльнi резерви - \4В522,0 тис. грн.,
Перевищення фактичного запасу платоспромохсностi страховика над розрахунковим складае

135 911,0 тис. грн. згiдно вимог чинного законодавства норматив платоспроможностi та
достатностi капiталу на З|.12,2020р. становить 106 040,6 тис. грн., фактичний запас
платоспромолtностi -24| 951l,] тис. грн.

!ля зменшення витрат на виплату вiдшкодувань по медичному cTpaxyBaHHi Компанiя
працюе з лiкувальними закладами та аптеками, цiни яких значно ниrкчi вiд ринкових.
Разом з цим, постiйний монiторинг збитковостi та адекватностi тарифiв за цим видом
страхуванням, передбачений полiтикою управлiння ризиками, забезпечус достатнiй контроль за
вiдповiдними апдеррайтинговими ризиками.

Механiзм нейтралiзацii ризикiв Iрунтуеться на резервуваннi Компанiям частини
фiнансових pecypciB, tцо дозволяють запобiгти негативним фiнансовим наслiдкам по тих
фiнансових операцiях, за яким цi ризики не пов'язанi з дiяльнiстю контрагентiв. Основними
формами такого напрямку с:

- формування резервного фонду Товариства;
- формування цiльових резервних фондiв Товариства;



- нерозподiлений заJIишок прибутку, отриманий в звiтному перiодi.

За даними звiтного та порiвняльного перiоду iнформацiя) яка дозволить
дii Товариства щодо нейтралiзацii ризикiв виглядае наступним чином:

тис грн.

Показник
Станом на
зl.|2.2019

Станом на
з1.12.2020

Статутний капiтал 12 зI2 12 з|2
резервний капiтаrt 148 522 |48 522
Нерозподiлений прибуток
(непокритий збиток) 45 255 38 591

Незважаючи на важкий фiнансовий стан Украiни за перiод 2020 року керiвництво
КомпанiI застосовувало заходи щодо утримання достатнього рiвня забезпечення надiйностi
свого фiнансового стану.

Концентрацiя iнших ризикiв
Менеджмент КомпанiТ придiляе значну увагу контролю за iншими ризикап{и, якi

виникають в процесi дiяльностi, а саме: операцiйному та комплаенс ризикам.
Операчiйний ризик -iMoBipHicTb виникненя збиткiв або додаткових втрат, або

недоотримання запланованих доходiв внаслiдок недолiкiв або помилок в органiзацii внутрiшнiх
процессiв, навмисних або ненавмисних дiй працiвникiв, або iнших осiб, збоiЪ у робоТi
iнформацiйних систем, або в наслiдок впливу зовнiшнiх факторiв.

,Що методiв контролю за операцiйними ризиками нчlлежать:

Монiторинг подiй операцiйних ризикiв та аналiз ix причин

проаналiзувати

, Стрес-тестування

, Процедура пiдбору та навчання
спiвробiтникiв

персоналу, процедура адаптацiТ нових

, Монiторинг за KPI та KRI по персоналу

, Перевiрки внутрiшнього аудиту

, Перiодичний аналiз бiзнес - процесiв щодо iх ефективностi

Комплаенс ризик - iMoBipHicTb виникнення збиткiв/санкцiй, додаткових витрат або
недоотримання запланованих доходiв або втрати репутацii внаслiдок невиконання вимог
законодавства, нормативно-правових aKTiB, ринкових стандартiв, правил добросовiсноi
конкуренцii , правил корпоративной етики, виникнення конфлiкту iHTepeciB, а також внутрiшнiх
нормативних доttументiв.

Управлiння комплаенс ризиком здiйснюеться шляхом систематичного виявленя,
монiторингу, контролю звiтування та пом'якшення комплаенс ризику на Bcix органiзатliйних

рiвнях Компанii. Виявлення та уникнення кофлiкту iHTepeciB. Вiдпрацювання конфiденцiйних
звернень, щодо порушеня принципiв корпоративноi етики там iнш.

Юридичний ризик-це потенцiйний ризик для збереження та збiльшення капiталу
Компанii, який виникас через порушення або недотримання Компанiями вимог законодавства,
нормативно -правових aKTiB, укладених договорiв та iнше. Як наслiдок, це приводить до спJIати



штрафних санкцiй та необхiдностi вiдшкодування збиткiв, погiршення фiнансового результату i
зменшення можливостей правового забезпечення виконання угод. Управлiння юридичними

ризиками здiйснюеться шляхом виконання операцiй з дотриманням вимог чинногО

законодавства та попереднього проведення правовоi експертизи угод, що уклаДаЮТЬся,

розробленi типовi договори на проведення фiнансових операцiй, створено пiдроздiл
внутрiшнього аулиту.

Робота служби внутрiшнього аудиту
З метою дотримання Товариством вимог ст. 15-1 Закону Украiни кПро фiнансовi

lrослуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг)), удосконалення системи

управлiння ризиками, забезпечення корпоративного управлiння, надiйностi та ефективностi
системи внутрiшнього контролю створена слуrкба внутрiшнього аудиту.

Внутрiшнiй аулит в Товариствi здiйснюсться окремо визначеною посадовою особою -
внутрiшнiм аудитором, який пiдпорядковусться Зборам учасникiв Установи.

У 2020 рочi функцiонування системи внутрiшнього аудиту Товариства регламентувалось
документами, що розробленi вiдповiдно до законодавчих вимог, а саме ПоложенняМ про

слутtбу внутрiшнього аудиту Т!В <Страхова компанiя "Мотор-Гарант)), затвердженим Зборами

учасниlсiв Установи, протокол б/н вiд 15 серпня 20l4 року.

За результатами дiяльностi у 2020 рочi особою, призначеною вiдповiдальноЮ За

проведення внутрiшнього аудиту регулярно проводилися перевiрки правильностi та

достовiрностi ведення окремих напрямltiв бухгалтерського облiку та фiнансовоТ звiтностi.
здiйснювався контроль за ефективнiстю розподiлу i використанням pecypciB Компанii.

Ризиlс лiквiдностi
Лiквiднiсть - це здатнiсть забезпечити своечасне виконання своiх грошових зобов'язань,

яка визначасться збалансованiстю мiж строками i сумами погашення розмiщених активiВ Та

строками i сумами виконання зобов'язань банку, а тако}к строками та сумами iнших дlкерел i
напрямiв використання коштiв (надання кредитiв, iншi витрати).

Фiнансова дiяльнiсть пiддасться ризику лiквiдностi - ризику недостатностi надходжень
грошових коштiв для покриття Тх вiдпливу, тобто ризику того, що банк не зможе розрахуваТися
в строк за влаOними зобов'язаннями у зв'язку з неможливiстю за певних умов швидкоi KoHBepcii

фiнансових активiв у платiжнi засоби без суттевих втрат.

Система контролю за ризиком лiквiдностi базуеться на вiдповiдних iнформацiйних

джерелах, до яких вiдносяться внутрiшнi форми звiтнос,гi про стан лiквiдностi та форми
зовнiшньоi звiтностi Товариства. Потребу в лiквiдних коштах на перспективу Компанiя
прогнозуе за допомогою комплексного аналiзу Bcix iнформацiйних джерел.

Процес управлiння ризиком лiквiдностi с постiйним. Керiвництво Товариства щоденно
здiйснюе монiторинг поточноi лiквiдностi, оперативне управлiння активами та пасивами,
пiдтримус необхiднiй piBeHb щоденноi лiквiдностi, який забезпечус виконання поточних
платеrкiв та зобов'язань, здiйснюе контроль за формуванням обов'язкових резервiв та

дотриманням економiчних нормативiв, управляе заJIишками коштiв на поточному рахунку та у
Kaci. PiBeHb адекватностi та достатностi резервiв пiдтвердхtено aKTyapieM.

Збалансованiсть структури активiв та пасивiв Товариства, наявнiсть довгострокових
pecypciB за рахунок власних коштiв, якi повнiстю покривають довгостроковi активи, сприяють
пiдтриманню стабiльного рiвня лiквiдностi.

Управлiння капiталом
Регулятивний капiтал е одним з найважливiших показникiв дiяльностi Компанii,

основним призначенням якого с покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi
банки беруть на себе в процесi своеi дiяльностi, та забезпечення захисту вкладiв, фiнансовоi
стiйкостi й стабiльноi дiяльностi.

Стратегiя щодо капiталу с склаловою загаJIьноТ стратегii розвитку КомпанiТ, ,IисловиЙ

вираз якоi фiксусться у бiзнес-планах. При розробцi стратегii щодо капiталу домiнуючими е



наступнi принципи - дотримання нормативних вимог, встановлених Законодавством;
забезпечення стыrого нарощування активних операцiй; якiсть капiталу; постiйне вдосконалення
системи управлiння ризиками. Протягом звiтного перiоду капiтал Компанii був достатнiй для
пiдтримання поточноi дiяльностi, покриття ризикiв, пов'язаних з виконанням банкiвСьКих

операцiЙ, дотриманням економiчних нормативiв достатностi капiталу.

8. Подii пiсля Балансу

За перiод з 31 грудня2020р. до дати затвердження фiнансовоi звiтностi подiй пiсля дати
балансу, якi б вимагали коригувань показникiв фiнансовоi звiтностi не було.

На дату надання фiнансовоi звiтностi в Компанii не було встановлено подiй, якi MoltyTb
вплинути на показники фiнансовоi звiтностi та могли б вимагати змiн наданоТ iнформацii.
Фiнансова звiтнiсть КомпанiТ затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником 27 квiтня
202 1 року. Hi учасники КомпанiТ, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiсi фiнансовоТ
звiтностi пiсля rT затверд)кення до випуску.

Щиректор

Головний бухгалтер

о.В. Зикiн

Л.В. Марченюк
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ТДВ (СК кМотор-Гарант)> за 2020 р.

1. Органiзацiйна структура та дiяльнiсть КомпанiТ

1. 1 Зага.llьнi rзiдомостi

I]ид еttономiчноi дiяльностi

['алузь (вид цiяльносr,i)
Орган дертtавного уцравлirrня

Звiт про управлiння

lншl види страхування, крlм страхування )Itиття

гIривАтI Iл BI]ACI]ICTЬ
Страхуваtrня
I Iацiональний банк Украiни
10

,. ]794
l ZSO, 65.12

05 вересня 2000р.
Реес,грацiйний N, 25488 1 84Ю00 1 0427
немасАктуарiй

Код за КОАТУУ

1.2 Реквiзити

Повl re I tайпленуваttня (yKpai'l lcbKoto
tvtoBoto)

[-о-повttий бухгrur,гер, l'I l Б

М iсцезнахол)l(ення : гtоltlтовий i нлекс,
адреса

Ресс,граrti й r tи й tloMep в /{ержавному
peccTpi фiнансових установ
Y.tttcTb в oб'clltlalltti фirrансових ycTaIloB
(ttазва об'с7lгlання)

2з|0 1 37500

'I'o вар иство з /lодаl,ко l]olo
в iлt,rorзilla.lt btt icTto "CTpaxoBa
копл пан iя " Мотор-Гарант"

06l 720-58-85; 720-58-Вб

зикiн о.пексi й Вiтал iйович

'Говариство з додатковою
вiдповiда.llьгliстю

Maptlet ttot< JIариса BiKTopiBHa

6906в зАIlорlзькА оБJIАсть,
зАгlорI){)I{я, MICTo
ЗДI IОРI)l0КЯ, Вересаева, бул.З

06l 720-5В-В5; 720-58-86

гatrt.cotl,,t. uа

l l l 004з5

Бattt<iBcbtta група ДТ кМотор-
Баttlt>

lлентифiкацiйний код за С!РПОУ 3 l l 54435

Телефон/факс з зазначеtIлIям Kolly
ммтз

Ilрiзвище, iп,t'я, по батьковi керiвника

Орган iзацiйно-правова форма

'['елефон, tPaKc

Електроtlна гIошта (за ttаявносr,i

fiaHi дерлсавноТ peccTpallii



Банкiвсьtti реквiзити
АТ'"Мотор-Банк" п/р
UA033 l 3009000002650500 l 000002

Itiл bKicTb ltI,гатних працi вttи tti в вб

Кiлькiсть працiвниttiв 99

1.3 Органiзацiйна структура

Основною дiяльнiстtо Компаrlii с I{адання страхових та пов'язаних iз страхуванням посJIуI,
IIa територii УкраТни. Компанiя здiйснtос своtо дiяльнiсть на пiдставi лiцензiй, виданих
f]epxcaBHoTo KoMicicTo з регулIоваFIня ринку фiнансових послуг УкраirIи. Компанiя здiйснюе
добровiльтli та обов'язковi види страхування, iHlпi, l-tix< страхування життя.

Компанiя мас ряд лiцеlrзiй, виданих /{ержавною комiсiсю з регуJIIовання ригrкiв
фiuаtлсоlзих IIосJIуг УкраIни (дiючi лiцензii представленi ниrкче) :

Вид дiяльностi
Номер лiцензii

(дозволуо

розпорядження)
Щата видачi

.Щата
закiнчення
дii лiцензii
(дозволу)

Страхування вiдповiдальностi перел r,ретiми особами
(iншtоТ, Hirl< гlере7lбачеt-lа IlуtIк,гами |2 - l4 цiсi cTaTTi) ^в299469

12.02.2001
бсзс,гlltlttо ва

Страхування кредитiв (у тому .lислi вiдгlовiда.ltьностi

позичальниI(а за непогашення кредиту)
дв299410 12,02.2001

безстрокова

Страхувttнгtя фiнансових ризикi в Ав299004 08.1 1 .2006 безс,грокова

Сr,рахуtзаttt tя N,Iеllичних витрат дв299461 |2.02.2007 безстроt<ова

Страхуваtlня водного транспорту (морського
внутрiшнього та iнших видiв водного TpaHcllopTy)

Розпорядлtення

Ng2l2З
19.12.2019

безстрокова

Страхува tl tlя в iлпов iдал bt locTi вл ас н и tti в волного
Tl]a нспорту ( BK.lt lo.1ato.1 и в illlloB iлал ьн i сть

tlеревiзt,t и ка)

Роз ltоряддlItе гl t.lя

Nр2l2З
l9.12.2019

безстроt<ова

Сrрахуванttя ci.lt ьськогоспоllарськоТ продукцiТ
Розпоряллtення

Nsl212З
l9.12.2019

безстрокова

Cr,llaxyBat lt tя Bi/l lteulact tих випа21l<i в Ав299002 0B.l l .2006 безстрокс-lва

Меди.tне страхування (безперервtIе страхування
злоров'я)

Ав299007 0в.1 l .2006
безс,гроt<ова

C,I,paxyBat r l lrI l lазем l{ого Tptrr rспоlэту (Kpi м

:зал iзtlичrtого)
лв299465 12.02.2001

безстрокоrза

С,грахуваrttля ltовiтря llого траtIспорl,у лв299466 12.02.2001 безстрокова

Страхування вантажiв та багаrI<у (вантаrкобагажу) Ав299006 08.1 1 .2006 безстрокоrза

Сr,рахувагtttя вiл вогневих ризикiв та 1lизиttiв
стихiйtlих яtвищ

At]299003 08. 1 1 .2006
безстрокова



С,грахування майна (irrшоl,о, Iiirlt Itередlýп.lg116

пуrrктами 7- l2)
Ав299005 08.1 1.2006

безстроttова

Страхування цив iл btloT вiдпов iда.llbt locTi B.ltасниt<i в

I Iазеl\,1 tlого транспорту ( в кл ю.lаtоч и в iлпов iдаJ] ь}] icTb

перев iзrr и ка)

лв299411 12.02.2001

безс,грокова

Страхуваllня вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту ( BK.lt lочаtоч и в iдпов iдал ьlt i сть

перевiзника)

лв299468 12.02.2001

безстрокова

С,грахування спортсменi в вищих ка,гегорi й
Розпорядлtення

J\ъ 1998
10,10.2019

безстрокова

Ст,рахуBat r t tя в iлпов iла.lt bt tclcтi моl)ського перев iзrlика

],а виконавця робiт, пов'язаних iз обслуговуванням
jvl оро ького тра IIспоl]ту, щодо в iдшl Kol1yBaH ня зб иr,к i в,

завла}tих паса)I(ирам, багалtу, поruтi, вантажу, iншим
користуваLIам морського 1,раllспорту та TpeTiM особам

Розll орядrltе tr tля

Nc l 998
l0.1 0.20l9

безстрокова

Страхування засобiв водного трансIlорту
Розгlоряллtеtlня

Nъ l 99в
1 0. l 0.20l 9

безстрокова

Особисте страхування працiвниltiв вiдомчоТ (KpiM тих,
якi працrоють в установах i органiзаLliях, ltlo
(liнансуrоться з f{ep;KaBHo1,o бtодrttет,у УкраТни) та

сiльськоТ поrttеrlсноТ охороllи i .t.lteltiB добровi",tьttих
по)I(е)I(них дружин (комаrrд)

Ав 299412 12.02,2001

безст,рокова

Особисте страхування вiд нещасгlих виllа2lкiв на

транспортi
лв 29947з 12.02.2001

безстрокова

Авiацiйне страхування цивiльноl' авiацiТ дв 299414 16.02.2001 безстроt<ова

С,грахування цивiльноI вiдповiдальtrост,i власниt<iв

тра| lспортll их засоб i в (за вгrутрi Ll н ilчtи договорам и)
АЕ l904]6 з0. 1 l .20l2

безстроttова

Стрztхування цивiльноТ вiдповiдальностi оператора
ядерноТ устаIlовки за ялерtlу шкоду, яка може бут,и
,tаIlолiяltа Bltaclti/loK ялсрtlого irrчиден,rу

лF.28426з 20.12.20lз
безст,роt<ова

Сl,рахуваrrltя rlивi.ltьноi' вiдповiдальttостi суб'ектiв
госполарюваtl}tя за шкоду, яку ]vlo)I(e бу,ги заполiяно
IIо)I(е)I(ами та аварiяш,lи на об'сt<тах ltillBиttlcttol'
t tебез гlе t<и, в I(Jt IоLIаюLI и поrItеrItов ибухонебезпеч l l i

об'екти та об'сl(ти, госпо/lарська дiяльнiс,гь l{a яких
]vlo)Ke Ilризвести до аварiй екологiчttого та caHiTapHo-

еп iдем iологi.tного характеру

AI; з2l66з 20,0l .2006

безстрокова

Страх1,1зд1 1 1,t я в iлгrов iдал bHocT,i суб'сктi в перевезеI l I lrt

небе:]гtе.tttих BaHTarIciB на випа/Iок llаста}ltIя

негативllих ttаслiдкiв при перевезеt.tl-ti небезпечних
BaHTalrtiB

лБ 32l 853 l з,03.2006

безстроttова



С,граху ва t t ня Ltи в i.ll ьн оТ в iдllо в iда.ll btt ocтi гроь,t а.tlя ll

УкраТни, lllo ]vlаlо,гь у власностi .tи iншому законному
володiннi зброlо, за шкоду, яка мо)ке бути заподiяна

третiй особi або iT майну внаслi2lоtс во.ltодiння,

:зберiгаtлtlя LIи використанt|я цiсi зброТ

Страхуваtlня предмета iпоr,еки вiд ризикiв
ви падко вого зн и щен ня, ви падI(о вого поtil кол)Itен [Iя

або псування

дБ з2lв56

Розпорядrriення

N'9l 843

l з,0з.2006

l9.09.20l9

безстрокова

безстрокова

УrсраТни з

цивiльно-
територii

страховий
кЯдерrrий

Компанiя с асоцiйованим членом Моторного (транспортного) страхового бюро
07 травня 2003р. i мас право на укладенння договорiв з обов'язкового страхуванI{я
правовоi вiдповiдалыlостi власниttiв наземних траIIспортних засобiв з дiсю на
УкраТrtи.

Згiдно Ви,гягу з Протоколу Nл8З загальFIих зборiв члетliв об'елttання кЯлерний
Ily.lr> вiл 21 ;tистопада 2014р. 'Г/{В кСК кМоr,ор-Гарант)) прийнята в LIлеIIи об'слttанrtя
страховий пул).

Компанiя зареестрована за адресою: YKpaiHa, м. Запорiтсжя, вул. Вересасва,3.
З 17.08.2018 р. компанiя с .lлсttом JIiги страхових органiзацiй Украiни.
З 20.09.2018 р. rtомпанiя с .tленом АсоцiацiТ страховий бiзнес УкраiIrи.
З 10.09.2019 р. компzrнiя с .lленом ItиТвськоi торгово-tIромисJIовоТ па.ltаr:и.

У складi компанii стаIIом на 3|,l2.20p. с 13 представIlиrIтв:

1. Воло.rиське представIIицтво ТДВ "Ск "Мотор-Гарант"
}Оридична адреса: 31200, Хмельницька обл,, Волочиський район, MicTo Во;rочисьlс, вул.

IIушкiна, будиноtt 1 1 А, тел.: +З8(0З845)З1029, +38(096)45З046] .

2. Киiвське представIIиrIтво ТЛВ (СК (МОТОР-ГАРАI-iТ)
IОридична адреса: 0l1З3, м,КиТв, Печерський район, бульвар Лесi Уrсраiнки, будинок 34,

KiMHaTa 2l 0,тел.: 1 38(067)61 60 1 03.

З. Харкiвсьttепре/{ставIIиI1твоТДВ"СК"Мотор-I'арант"
IОридична адреса: 6|02З, XapKiBcbKa обл., м. XapKiB, Киiвський район, вул. Сумська.

будиноtс 1 З2, тел.: +38(067)6 1 44972.

4. ЕнергодарськепредставIJиIIтво]'lIВ "СК"МОТОР-ГАРАНТ"
IОридична адреса: 71 500, Запорiзька обл., мiс,го Енергодар, ву,п. YKpaII{cLKa, будинок 2,

квартира 2, тел.: 1 38(099)5115263.

5. /{нiпровське представI]ицтво ЛЪ1 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
lОридичrrа адреса: 49000, flнiпропетро]]ська обл., Щнiпропетровська обл., м,Щнiпро, tзу.ll..

Сiчеславсl,ка IlабереlIttrа, б. 27, тел.,. 1-38(067)61 З2З44.

б. ТерrrопiJIьське прелставIlиц,гво ТЛВ "СК "Мотор-Гарант"
IОридичтrа алреса: 46009, ТерrrопiльсLка обл., MicTo Тернопiль, вул. Мазепи, булинок 1,

гlримitцеI-ttля 8З ,,гел.: +3 8(067)б 1 341 98.

7. ItpeMett.Iyцbкe IIредставIIиII,гI]о ]'/{В "СК "Мотор-Гарант"
IОридичr;а адреса: 39б00, Ilолтавська обл., MicTo KpeMeH.tyK, Автозаводсьttий район, By:t.

Псремоt,и, булинок 3А, тел..: r 38(067)61446]6.

8. Одеське предс,гавIIиrI,гво ТДВ "СК "Мо,гор-Гарант"



IОри7цичrrа алреса: 65059, Одеська обл., м. Одеса, Малиновський p-It, пр. Адмiральський,
34а, тел.: -r З(0б7)6144658.

9. Миtiолаiвське представниц,tво NЪ1 Т/]В "СК "Мотор-['арант"
IОридична адреса: 54000, Миколаiвська обл., м. Миколаiв, вул. Соборна, б.4, к.Хt, каб.

20З, тел,: +3В(067)6] 44658.

1 0. Mapiупольське предс,гаI]IlиIlTBo ]'ДIR "СК "Мотор-Гаран,г"
Iорилична адреса: 8]5з4, f{orTctlbKa обл., м. Марiуполь, вул. ГромовоТ, б.63, оф. 410.

Te:r.: |З8 (099) 420 1202

1 1. XapKiBcbкe представI-Iицтво NЬ2 ТДВ "СК "Мотор-Гарант"
IОридичlrа allpeca: бl000, XapKiBcl,Ka обл., м. XapKiB, вул. Ал.lевських, б.1, тел.: +З8(0б7)

614 49 ]2

1 2. Кропивницьке предста]]IIицтво ТДI] "СК "Мотор-Гарант"
IОридична адреса: 25006, Кiровоградська обл,, м. Кропивницьtсий, ву:l. IIапrутiт-tська, б.

3 l, тел.: +38(067)61 4З45l

1 3. Криворiзт,ке tlредставництво ТЩВ "СIt "Мотор-Гарант"
IОри2lичгrа адреса: 50002,/_{пiгIропетровсьItа об;r., м. Кривий Рiг, By.ll., Itоби.ltяltlськоl,о, б.

219. 'I'ел.: + 38 (067) 610 61 25

2. Резу.llьт,аr,и лiя1.1l1,1tостi КомпаltiТ

Стату,гний фоrr:t компанii стаIIом rTa 31. \2.20 р. складае 12 З12,0 тис. грн.
Гараrrтiйний фонд tсомпаtliТ cTatIoM на З1.12.20 р. склалае 185991,5 тис. грн,, в т.ч. вi.tтьгti

резерви 148 522,0 тис. грн.
Рсзсрвlrий капiта.lI скJIа/]а€ - l48 522,0 тис. грн.

1. Дохiд вiд реалiзацiiохlд вlд тис.
2020 2019

CTpaxoBi платежi 13464],7 15 13 71
LIастки страхових платеlкiв,
ttmIerKHi перестраховикам 4з000 ]2949

CTpaxoBi п.llaтerKi за 2020р. склаJIи |34 647 17 тис. грц., в тому числi:

по добровiJIьному страхуваIIнто - ВВ 505,3 тис. грн., iз них:
- страхування вiд нешlасного випадку - 529,5 тис. грн,
- медиIII-Iе страхуваIlня (безгlерервне страхування здоров'я) - 52954,8тис. грн.
- страхування BaпTaiItiB та багажу - 4051,4 тис. грн.
- с,грахуваI{ня вiд вогневих ризиttiв * 1З9]З,4 тис. грн,
- страхуRання iншого майна ,-9215,1 r-ис. грн.
- страхуваr{ня ме/lичIIих витраг - i738,6 тис. грн.

lto обов'язl(овому с,грахуваI]Iтю - 46|42,9 тис. грн., iз них:
- авiацiйне страхування цивi.ltьноi авiацii - 3064З,9 тис. грн.
- страхування I]B власниlсiв Ilаземного транспорту - lЗ455,7 тис. грн.
- ЦR оператора ялерlrоТ установItи - 1782,0 тис. грн.
- страхуванI{я прсдмета iпотеки - 56,8 ,гис. грIr.



В порiвняннi з вiлповiдttим перiо;lом минулого року (15IЗ71 тис. гргr.) сума страхових
плате>ttiв зменruилась лtа 1672З,З тис. грн,

Резерви незароблеtlих tтремiй 1'/{В "СК "Мотор-Гараri,г" станом на 31 .\2.2020 р. скJIzulи
44 386,5 тис. грн.

LIacTKa перестраховикiв в рсзервах незароблених премiй cTaHoN,I на 3l .|2.20 р. cKJIzuta
77]0,7 тис. грн.

2.2.С обiвартiсть р еалiз ацii
тис.

2020 2019
Визнанi cTpaxoBi вiлшкодуваtrня 25819 22854
Ви,грати на al,ellTcbKi вилtагороди l4692 15738
lHIпl 14]
Всього 4057I з8739
2. Адмiнiстративнi витрати

2020 20|9

Зи,грати на персоI{ал (заробiтrlа пла,lа) |] |l5 17457
Амортизаrliяt осltовних засобiв i нема,герizuIьних 6544 4648

Иат,ерiальнi затрати 2575 3013

Iослуги l 1059 694з

LIш1 эб/ 41

Всього 37бб0 32l02

tt на зOчт

2020 2019

L}итрати на оплату працi аген,lliв- працiвttиttiв 1531

\4арке,rинt, та рекJIама бз9 8l4
I{[Il 0 0

Всього витрат на збут 2170 814

3. Iтrшi операцiйrri доходи та витрати
,гис.

Iншi операцiйнi доходи 2020 2019
/]оходи вi2д оператliйrrоi' ореlI21и

осrIовних засобiв l 5б9 16б 1

Дохоttи вiд списання
кредиторськоТ заборгованостi 58 1 168

f{оходи вiд курсовоТ рiзницi в
валютних операцiях 1951

95

Лоходи Bi21 продажу ilIrпих
оборотtlих ак,гивiв

0

Отримагri ш,графи 0 0
llttlti доходци 134 б05

Всього iнших операцiйних
доходiв з712 3529

Iншi операцiйнi витрати
Витраr,и неопсрацiйноТ дiяльноотi 0 196
Виr,рати вiл оltерацiйrrоi курсовоi 749,5 86]

тис.



рiзницi
Списання безнадiйIlоi

заборгованостi 2|2 605
Витрати на сплату rлтра(liв 11 9

Фiнансова рiзниця вill :змiни курсу
вzLlIют 162,5 l 037

Благодiйнiсть 2817,5 2698
LIленськ1 l]нески та I]итрати

мl,сБу l677
Iттшi оrtерацiйнi витрати 5l 7,5 |2l]

Всього iнших операцiйних
витDат бl47 6629

4. Фiнансовi доходи та витрати

Iншi доходи, iншi витрати

2020 2019
Процентнi доходи ,га доходи по
депозит. рахунку в банку 4405,7 4278
IIроцеrrтнi дохо/Iи по iгlшим
рахуIIкам в банку 2,6 1з
I1porlett,t,tli /lоходи по ОI]ГЗ з216,9 2826
Iнвестицiйний лохiдI вiл коштi lз,

яrсi розмiщенi в МТСБУ 647,з 186
/{оходи вiд змirли справедливоТ
вар,гос,l,i заборгtlванос,гi 2616,5 2557
Доходи вiд операIliй з цiнtrими
папераN,Iи 0 0
Всього фiнансовi доходи 10889 104б0
Фiнансовi витрати
Irlrшi 0
Витрати вiд змiни справедливоi
BapTocTi заборгованостi 0 0
амортизацiя дисконту по
договорам оренди зг. МСФЗ 16 686 624
Всього фiнансових витрат 686 624

2020 20|9
дохiд вiд оrlераlцiй з цiнними
паперами 1 0б75 0

llохiд вiд переоцiнки по,t,очttих

фitlансових itlвестицiй 1б5 0
Всього iншi доходи 10840 0
Уцiнка цiнrIих паперiв 0 0
Собiвар,гiсть реалiзоваrrих I IП 17872 0
Ви,грати вiд лiквiдацiТ
необоротltих активiв 31 0
Всього iнпri витрати 17903 0



тис,

2020 2019
Доходи вiл учас,гi в капi,галi 0 59
Втрати вiл участi в каlliталi 0 4718

6. Податtlк на прибутtlк
OcHoBtli коI\4IIоненти I}итрат з податку rra прибуток за звiтний перiод:

тис.

Найменування показника 2020 20|9

1

По,t,о.lний поlIаток tra гIрибуток 4462 5249
Вк.lttочено ло Звiту про фiнансовi резуль,гати -

усього
4462 5249

пото.tний податок на прибуток 4462 5249

1'/lB (СК <Мотор-ГараII,г) cTaI{oM гrа 31.12.20 р. сума нерозподiлсttоt,о прибутitу cKJtaJIa
38 591 тис. грн.

3. Лiквiдrliсть,га зобов'язаlrня

Перевищення (lактичного запасу платоспромолtностi страховика llall розрахунковим

СКладас 135 9l1,0 тис, T,ptr, згiлтlо вимог LIиFIного законодавства, IIорматив пJIатоспроможrтос,гi

'га лостатностi капiталу на 31.12.2020р. стаIтовить 10б040,6 тис. грн., фактичний заI]ас

пJlaTocl]poMoxtHocTi -241 951,7тис. грtl,

Зобов'язанIIя по виIIJIа,гах страхових вiдшttолуваIIь страхова компаIIiя викоItала в поl]IIому

обсязi, яtlсi ск;rа:Iи 25 879 тис. грн.

тис. грl{.

Медичне (безперсрвltе) r,a нещасний випадоtt 20 2]в,9

наземнии транспорт 3 0з4,5

CTpaxyBalrtIя ме/{иLlних витрат (Согis) 50,3

Страхуваtlltя tlивiльноj' вiдповiд. власникiв НТ 98,0

Страхуванllя tlивiльrlоi' вiдповi/lаllьностi

B:tacrt икi tз транспор,гrt их засобi в (за BHyтp irrr r r i м и

71оговоllам и)

2 411,з

!иреltтор
ТffВ кСК <Мотор-Гарант)

I-о.ltовtrий бухгалт:ер
Tl{B кСК кМотор-Гарант)

о.В. Зиrtiн

Л.В. МарченIок
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