
Б А Л А Н С  (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2013 р.

Форма №1  за ДКУД 1801001
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   I. Необоротні  активи  
 Нематеріальні активи: 1000 352 364
     первiсна вартiсть 1001 352 364
     накопичена амортизація 1002 - -
 Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
 Основні засоби: 1010 5786 5481
     первiсна вартiсть 1011 11603 11182
     знос 1012 5817 5701
 Інвестиційна нерухомість 1015 28761 28850
 Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 28761 -
 Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
 Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових 
біологічних активів 1022 - -

 Довгостроковi фiнансовi інвестиції:
   які обліковуються за методом участі в 
   капіталі інших підприємств 1030 185061 192252

   інші фінансові інвестиції 1035 29112 5
 Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 2362 35516
 Відстрочені податкові активи 1045 - -
 Гудвіл 1050 - -
 Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
 Залишок коштів у централізованих страхових 
 резервних фондах 1065 - 5521

 Iншi необоротнi активи 1090 - -
    Усього за роздiлом I 1095 251434 267989
   II. Оборотні активи  
 Запаси 1100 245 18
 Виробничі запаси 1101 - -
 Незавершене виробництво 1102 - -
 Готова продукція 1103 - -
 Товари 1104 - -
 Поточні біологічні активи 1110 - -
 Депозити перестрахування 1115 - -
 Векселі одержані 1120 - -
 Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, 
 роботи, послуги: 1125 13749 17931

 Дебіторська заборгованість за розрахунками
    за виданими авансами 1130 - 122
    з боджету 1135 2473 2653
    у тому числі з податку на прибуток 1136 - 509
Дебіторська заборгованість за розрахунками з на-
рахованих доходів 1140 - -

Дебіторська заборгованість за розрахунками із вну-
трішніх розрахунків 1145 - -

 Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 18282 4777
 Поточні фінансові інвестиції 1160 66491 68460
 Гроші та їх еквіваленти 1165 4333 2489
   Готівка 1166 4 4

Б А Л А Н С  (Продовження)

1 2 3 4
   Рахунки в банках 1167 4329 2485
 Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 7365 13937
     у тому числі в:
     резервах довгострокових зобов’язань 1181 - -
     резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
     резервах незароблених премій 1183 7365 13937
     інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
 Усього за роздiлом II 1195 112938 110387
  III.Необоротні активи, утримувані для продажу, 
  та групи вибуття 1200 - -

  БАЛАНС 1300 364372 378376
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   I. Власний капітал
 Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 12312 12312
 Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
 Капітал у дооцінках 1405 5605 5605
 Додатковий капітал 1410 174 160
 Емісійний дохід 1411 - -
 Накопичені курсові різниці 1412 - -
 Резервний капітал 1415 126797 136797
 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 195182 185661
 Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
 Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
 Інші резерви 1435 - -
    Усього за роздiлом I 1495 340070 340808
   ІІ. Довгострокові зобов’язання і забезпечення  
 Відстрочені податкові зобов’язання 1500 - -
 Пенсійні зобов’язання 1505 - -
 Довгострокові кредити банків 1510 - -
 Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
 Довгострокові забезпечення 1520 - -
 Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 - -
 Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 16490 24725
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань 1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 33 42
резерв незароблених премій 1533 16457 24683
інші страхові резерви 1534 - -

Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
    Усього за роздiлом IІ 1595 16490 24725
   IIІ. Поточні зобов’язання і забезпечення  
 Короткострокові кредити банків 1600 3000 -
Векселі видані 1605 - -
 Поточна кредиторська заборгованість за:

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» за ЄДРПОУ 31154435

Територія Запорізька область за КОАТУУ 2310137500

Організаційно-правова форма господарювання Страхування за КОПФГ 96220

Вид економічної діяльності Інші види страхування, крім страхування життя за КВЕД 65.12

Середня кількість працівників1 85

Адреса, телефон 69068 ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, ЗАПОРІЖЖЯ, МІСТО ЗАПОРІЖЖЯ, Вересаєва, буд.3                                       
061 212-95-13; 212-96-06; 212-96-96 ,212-95-13

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
(окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові   
показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності v

ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ №10/2014 73



Б А Л А Н С  (Продовження)

1 2 3 4
    довгостроковими зобов’язаннями 1610 - 2274
    товари, роботи, послуги 1615 1912 780
    розрахунками з бюджетом 1620 307 38
    у тому числі з податку на прибуток 1621 262 -
    розрахунками зі страхування 1625 34 44
    розрахунками з оплати праці 1630 80 92
Поточна кредиторська заборгованість  
за одержаними авансами 1635 - 67

Поточна кредиторська заборгованість  
за розрахунками з учасниками 1640 - -

Поточна кредиторська заборгованість  
із внутрішніх розрахунків 1645 165 -

Поточна кредиторська заборгованість  
за страховою діяльністю 1650 - 8209

 Поточні забезпечення 1660 277 431
 Доходи майбутніх періодів 1665 - 65
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
 Інші поточні зобов’язання 1690 2037 843
    Усього за роздiлом IІІ 1695 7812 12843
 ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними 
 активами, утримуваними для продажу, 
 та групами вибуття

1700 - -

V. Чиста вартість активів недержавного  
пенсійного фонду 1800 - -

    БАЛАНС 1900 364372 378376
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом
 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство
Товариство з додатковою відповідальністю 
«Страхова компанія «Мотор-Гарант» за ЄДРПОУ 31154435

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (звіт про сукупний дохід)
                                                                за 2013 р.

Форма №2 за ДКУД 1801003
I. Фінансові результати 

Стаття Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року

1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2000 24666 24131

Чисті зароблені страхові премії 2010 24666 24131
Премії підписані, валова сума 2011 62192 42900
Премії, передані у перестрахування 2012 35872 19457
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 8226 -14210
Зміна частки перестраховиків у резерві 
незароблених премій 2014 6572 -13522
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 2050 10477 10165

Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
 прибуток 2090 14189 13966
 збиток 2095 - -
Дохід (витрати) від зміни у резервах 
довгострокових зобов’язань 2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових 
резервів 2110 -281 -

Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
Зміна частки перестраховиків в інших страхових 
резервах 2112 - -

Інші операційні доходи 2120 1601 1364
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються 
за справедливою вартістю 2121 - -
Дохід від первісного визнання біологічних активів 
і с/г продукції 2122 - -
Адміністративні витрати 2130 12541 11011
Витрати на збут 2150 480 322
Інші операційні витрати 2180 1270 976
Витрати від зміни вартості активів, які 
оцінюються за справедливою вартістю 2181 - -
Витрати від первісного визнання біологічних 
активів і сільськогосподарської продукції 2182 - -
Фінансові результати від операційної діяльності:
 прибуток 2190 1218 3021
 збиток 2195 - -
Дохід від участі в капіталі 2200 1648 12695
Інші фінансові доходи 2220 4645 25612
Інші доходи 2240 5407 -
Дохід від  благодійної допомоги 2241 - -
Фінансові витрати 2250 8 21287
Втрати від участі в капіталі 2255 5026 955
Інші витрати 2270 6357 -
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 
монетарні статті 2275 - -

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Продовження)
1 2 3 4

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток 2290 1527 19086
 збиток 2295 - -
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 1062 1477
Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності 
після оподаткування 2305 - -

Чистий фінансовий результат:  
 прибуток 2350 465 17609
 збиток 2355 - -

II. Сукупний дохід

Найменування показника Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та 
спільних підприємств 2415 - -

Інший сукупний дохід 2445 14 -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 14 -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим 
сукупним доходом 2455 - -

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 14 -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 479 17609

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Матеріальні затрати 2500 2330 1812
Витрати на оплату праці 2505 6631 5778
Відрахування на соціальні заходи 2510 2392 2054
Амортизація 2515 1255 1154
Інші операційні витрати 2520 2574 2110
Разом 2550 15182 12908

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код 
рядка

За 
звітний 
період

За 
аналогічний 

період
попереднього

року
1 2 3 4

Середньорічна кількість простих акцій 2600 - -
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 - -
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 - -
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну 
просту акцію 2615 - -

Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

Підприємство
Товариство з додатковою відповідальністю 

«Страхова компанія «Мотор-Гарант» за ЄДРПОУ 31154435

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)
за 2013 р.

Форма №3 Код за ДКУД   1801004

Стаття Код За звітний 
період

За аналогіч-
ний період 
попереднь-

ого року 

1 2 3 4
 І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 - -
Повернення податків і зборів 3005 - 1
у тому числі податку на додану вартість 3006 - -
Цільового фінансування 3010 49 -
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 - -
Надходження від повернення авансів 3020 - 9
Надходження від відсотків за залишками кош-
тів на поточних рахунках 3025 51 15

Надходження від боржників неустойки (штра-
фів, пені) 3035 - -

Надходження від операційної оренди 3040 1783 1616
Надходження від отримання роялті, авторсь-
ких винагород 3045 - -

Надходження від страхових премій 3050 57605 51090
Надходження фінансових установ від  
повернення позик 3055 - -

Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант»

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№10/201474



ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Інші надходження 3095 3279 6963
 Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 5042 15839
Праці 3105 5275 4799
Відрахувань на соціальні заходи 3110 2564 2277
Зобов’язань з податків і зборів 3115 3232 3186
Витрачання на оплату зобов’язань з податку 
на прибуток 3116 2018 2001
Витрачання на оплату зобов'язань з податку 
на додану вартість 3117 - -
Витрачання на оплату зобов'язань з інших 
податків і зборів 3118 1214 1186

Витрачання на оплату авансів 3135 - -
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 - 5
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 - -
Витрачання на оплату зобов'язаннь за страхо-
вими контрактами 3150 37559 25446
Витрачання фінансових установ на надання 
позик 3155 - -

Інші витрачання 3190 1665 1551
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 7430 6591

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій 3200 - 6380
     необоротних активів 3205 117 -
Надходження від отриманих:
     відсотків 3215 377 103
     дивідендів 3220 9029 -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 - -
Надходження від вибуття дочірнього підприєм-
ства та іншої  господарської одиниці 3235 - -

Інші надходження 3250 78 331

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (Продовження)
1 2 3 4

Витрачання  на придбання:
     фінансових інвестицій 3255 13114 13587
     необоротних активів 3260 258 -
Виплати за деривативами 3270 - -
Витрачання на надання позик 3275 353 -
Витрачання на придбання дочірнього  
підприємства та іншої господарської одиниці 3280 - -

Інші платежі 3290 - -
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -4124 -6773

 ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від:

Власного капіталу 3300 - 450
Отримання позик 3305 5000 17500
Інші надходження 3340 - -

 Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 - -
Погашення позик  3350 10150 19500
Сплату дивідендів 3355 - -
Витрачання на сплату відсотків 3360 - -
Витрачання на сплату заборгованості з фі-
нансової оренди 3365 - -
Витрачання на придбання частки в дочірньо-
му підприємстві 3370 - -
Витрачання на виплати неконтрольованим 
часткам у дочірніх  підприємствах 3375 - -

Інші платежі 3390 - 47
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -5150 -1597
Надходження від продажу частки в дочірньо-
му підприємстві 3310 - -
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -1844 -1779
Залишок коштів на початок року 3405 4333 6112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 - -
Залишок коштів на кінець року 3415 2489 4333

КОДИ
Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01

ПідприємствоТовариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант» за ЄДРПОУ 31154435

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2013 рік

    Форма № 4 Код за ДКУД  1801005

Стаття Код 
Зреєстро- 

ваний 
капітал 

Капітал у 
доцінках

Додат-
ковий 

капітал

Резер-
вний 

капітал

Нерозподіле-
ний прибуток 
(непокритий 

збиток)

Неопла-
чений 

капітал

Вилуче-
ний ка-
пітал

Інші ре-
зерви Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Залишок на початок року 4000 12312 5605 174 126797 195182 - - - 340070
Коригування:
  Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - - -
  Виправлення помилок 4010 - - - - - - - - -
  Інші зміни 4090 - - - - - - - - -
Скоригований залишок на початок року 4095 12312 5605 174 126797 195182 - - - 340070
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 465 - - - 465
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - - -
Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - - -
Частка іншого сукупного доходу асоційова-
них і спільних підприємств 4114 - - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - -14 - 14 - - - -
Розподіл прибутку:
  Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - - -
  Спрямування прибутку до зареєстрованого  
  капіталу 4205 - - - - - - - - -

  Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - -10000 10000 - - - -
  Сума чистого прибутку, належна до
  бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на створення 
  спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - - -

  Сума чистого прибутку на матеріальне 
  заохочення 4225 - - - - - - - - -

Внески учасників:
  Внески до капіталу 4240 - - - - - - - - -
  Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - - -
Вилучення капіталу:
  Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - - -
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - - -
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - - -
Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - - -
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - - -
Інші зміни в капіталі 4290 - - - - - - - 273 273
Придбання (продаж) неконтрольованої 
частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - - - 10000 -10000 - - - -14
Залишок на кінець року 4300 12312 5605 160 136797 185661 - - 273 340808
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Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант»

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
 (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності
Товариства з додатковою відповідальністю

„Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ”
за 2013 рік

Керівництву ТДВ «Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ»
для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг

Приватним підприємством „Аудиторська фірма „Синтез-Аудит-Фінанс”, яка діє 
на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів за 
№1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січня 2001 року, 
подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 23 грудня 2010 року, 
дійсне до 23.12.2015 року, згідно з договором № 61/2013 від 29.03.13 р. проведено ау-
дит наданої фінансової звітності страховика – Товариства з додатковою відповідаль-
ністю „Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ” станом на 31.12.2013 року. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне 

представлення фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінан-
сової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал ви-
значає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не 
містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звіт-

ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудитор-
ську перевірку відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, зокрема: № 705 
„Модифікації думки у звіті незалежного аудитора”. Крім того, аудиторська пе-
ревірка проведена у відповідності з вимогами Законів України “Про аудитор-
ську діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ, “Про бухгалтерський облік та фі-
нансову звітність в Україні” від 16.0 7.1999р. №996-ХІV та “Про страхування” 
від 07.03.1996р. №85/96-ВР, Міжнародних стандартів фінансової звітності та  
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. Ці стандарти та нормативні 
документи вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також 
планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фі-
нансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-
торських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ри-
зиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання 
та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання фінансової звітності.
        Основою надання фінансової звітності ТДВ „Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ” є 
чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгал-
терського обліку (МСБО). Компанія вперше прийняла МСФЗ у 2012 році, датою переходу 
на МСФЗ визначено - 1 січня 2011 року.

Компанія визначила Концептуальну основу складання фінансової звітності, 
яка ґрунтується на чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності, які опу-
бліковані на сайті Міністерства фінансів України.

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку 
за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справедливою вартістю основних 
засобів, інвестиційної нерухомості, фінансових інструментів та фінансових активів.

Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінан-
сової звітності були розкриті в Примітках до фінансової звітності. Визначені положення 
облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх показників фі-
нансової  звітності.Змін в обліковій політиці в звітному періоді не відбувалось.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності була 
складена на основі бухгалтерських записів  згідно українського законодавства 
шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації 
статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для ви-
словлення нашої думки. Проте мають місце певні обмеження, а саме:

 ми не могли спостерігати за інвентаризацією необоротних, оборотних активів 
та розрахунків з дебіторами та кредиторами, або переконатися в їх наявності за 
допомогою аудиторських процедур. 

Товариство не складало консолідовану фінансову звітність, використовуючи 
право передбачене пунктом 6 та підпунктом «А» пункту 4 МСФЗ № 10 «Консолідо-
вана фінансова звітність».  

В усіх інших суттєвих аспектах фінансова звітність відповідає вимогам Концеп-
туальної основи складання фінансової звітності та МСФЗ. 

Висловлення думки
На нашу думку, фінансові звіти, за виключенням обмежень, зазначених у по-

передньому параграфі, у всіх суттєвих аспектах справедливо та достовірно відо-
бражають фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013р., його фінансові 
результати за 2013 рік. Фінансова звітність підготовлена на підставі дійсних даних 
бухгалтерського обліку та розрахунків, відображених в трансформаційних табли-
цях щодо переводу показників з ПСБО в МСФЗ та відповідає встановленим ви-
могам чинного Законодавства України й прийнятої облікової політики Компанії, 
фінансова звітність складена з дотриманням вимог Міжнародних стандартів бух-
галтерського обліку та фінансової звітності, які належним чином відображені в об-
ліковій політиці Товариства.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Оцінка статей активів, зобов'язань, власного капіталу та їх розкриття здійсню-

ється Товариством в цілому з додержанням оцінок та принципів, встановлених 
МСФЗ та МСБО  та облікової політики підприємства за виключенням застосування 
принципу нарахування, передбаченим МСФЗ  № 18 та МСФЗ  №4.

Основні відомості про страховика
Найменування страховика – Товариство з додатковою відповідальністю “Стра-

хова компанія “Мотор - Гарант”.
Організаційно-правова форма – Товариство з додатковою відповідальністю. 
Код ЄДРПОУ-31154435.
Юридична адреса Товариства –  69068, Україна, м. Запоріжжя, вул. Вересаєва, 3. 
Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі – 

25488184Ю0010427  від 05.09.2000р.
Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію – відділ реєстрації та єдиного реє-

стру Шевченківської районної адміністрації Запорізької міської Ради, м. Запоріжжя.
Останні зміни до установчих документів зареєстровані 23.08.2011р. 

№11031050029001323.
Основним видом діяльності є недержавне страхування.
Кількість штатних працівників – 85 осіб.
Предметом діяльності Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова 

компанія “Мотор - Гарант” є надання страхових послуг у формі обов’язкового та 

добровільного страхування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, роз-
міщенням страхових резервів та їх управлінням.

Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з отриманими ліцензіями 
на право здійснення страхової діяльності: 

1. Ліцензія серія АБ № 321853 від 13.03.06р., строк дії безстроковий;
2. Ліцензія серія АБ № 321856 від 30.12.05р., строк дії безстроковий;
3. Ліцензія серія АБ № 321663 від 20.01.06р., строк дії безстроковий;    
4. Ліцензія серія АБ № 321664 від 20.01.06р., строк дії безстроковий;    
5. Ліцензія серія АВ № 299002 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;    
6. Ліцензія серія АВ № 299003 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
7. Ліцензія серія АВ № 299004 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
8. Ліцензія серія АВ № 299005 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
9. Ліцензія серія АВ № 299006 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
10. Ліцензія серія АВ № 299007 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;  
11. Ліцензія серія АВ № 299465 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
12. Ліцензія серія АВ № 299466 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
13. Ліцензія серія АВ № 299467 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
14. Ліцензія серія АВ № 299468 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
15. Ліцензія серія АВ № 299469 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий; 
16. Ліцензія серія АВ № 299470 від 12.02.07р., строк дії безстроковий; 
17. Ліцензія серія АВ № 299471 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;  
18. Ліцензія серія АВ № 299472 від 12.02.07р., строк дії безстроковий; 
19. Ліцензія серія АВ № 299473 від 12.02.07р., строк дії безстроковий; 
20. Ліцензія серія АВ № 299474 від 16.02.07р.; строк дії безстроковий.
21. Ліцензія серія АЕ № 190416 від 30.11.12р.; строк дії безстроковий
22. Ліцензія серія АЕ № 284263 від 28.11.13р.; строк дії безстроковий
Станом на 31.12.2013р. Товариство має представництва в м. Сніжне Донецької 

обл., в м. Волочиськ  Хмельницької обл. та в м. Харків. 
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність протягом періоду, що 

перевірявся, були:
 �Директор ТДВ „Страхова компанія „Мотор-Гарант”- -  Щупак Ю.П. з  17 вересня  

2012року.
 �без права підпису –головний бухгалтер ТДВ „Мотор-Гарант” – Товстоног Т.М. 

На нашу думку, фінансові звіти у всіх суттєвих аспектах справедливо та досто-
вірно відображають фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2013 р., його 
фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув. Фінансова звітність 
підготовлена на підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку та роз-
рахунків, відображених в трансформаційних таблицях по переводу показників з 
ПСБО в МСФЗ з додержанням вимог Міжнародних стандартів бухгалтерського об-
ліку та фінансової звітності,  чинного Законодавства України й прийнятої облікової 
політики підприємства.

Генеральний директор

ПП “Аудиторська фірма “Синтез-Аудит-Фінанс”                                  В.Г.Гончарова
Свідоцтво про включення до Реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів  №1372, видане рі-
шенням Аудиторської палати України №98 від 
26 січня 2001 року, подовжене рішенням Ауди-
торської палати України №224/3 від 23 грудня 
2010 року, дійсне до 23.12.2015 року.
Свідоцтво про включення до реєстру аудитор-
ських фірм та аудиторів, які можуть проводити 
аудиторські перевірки фінансових установ № 
0065, виданого розпорядженням Національної 
комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері ринків фінансових послуг № 3220 від 17 
вересня 2013 року, дійсне до 23.12.2015 р.  

- сертифікат серії А № 
000051, виданий рішенням  
АПУ від 23.12.1993 р., дій-
сний до 23.12.2017 р.

ПП „Аудиторська фірма „Синтез-Аудит-Фінанс”
Місцезнаходження: м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко 60/4, тел. 

(061)212-05-81

31 березня 2014р.

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо повноти та достовірності розкриття інформації 
в річних звітних даних страховика -

Товариства з додатковою відповідальністю
„Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ”
за період з 01.01.2013р. по 31.12.2013р.

Керівництву ТДВ «Страхова компанія „МОТОР-ГАРАНТ»
для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання 
у сфері ринків фінансових послуг

Приватним підприємством „Аудиторська фірма „Синтез-Аудит-Фінанс”, яка 
діє на підставі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та ауди-
торів  №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26 січ-
ня 2001 року, подовженого рішенням Аудиторської палати України № 224/3 від 
23 грудня 2010 року, дійсне до 23.12.2015 року, згідно з договором № 61/2013 від 
29.03.2013р. проведено аудит наданої фінансової звітності та наданих звітних да-
них страховика – Товариства з додатковою відповідальністю „Страхова компанія 
„МОТОР-ГАРАНТ” за 2013рік. 

Для проведення аудиторської перевірки річних звітних даних Товариством 
були надані документи у складі:

 �Пояснювальної записки до звітних даних страховика за 2013 рік;
 �Звіту про доходи та витрати страховика за 2013 рік;
 �Показників діяльності із страхування життя  за 2013 рік;
 �Показників діяльності з видів добровільного страхування, інших ніж страхуван-

ня життя за 2013 рік;
 �Показників діяльності з видів обов’язкового страхування, інших, ніж страхуван-

ня життя за  2013 рік;
 �Показників діяльності з видів обов’язкового страхування за 2013 рік;
 �Пояснень щодо операцій з перестрахування за 2013 рік;
 �Умов забезпечення платоспроможності страховика за 2013 рік;
 �Створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових сум 

та страхових відшкодувань
 �Пояснень щодо припинення договорів страхування за 2013 рік;
 �Звіту про страхові платежі та виплати по структурних підрозділах страховика за 2013 рік;
 �Договори страхування та перестрахування за 2013 рік;
 �Головна книга за 2013 рік;
 �Регістри синтетичного обліку, необхідні при аудиті;
 �Акти на страхові виплати;
 � Інші первинні документи.

  ЗВІТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ№10/201476



Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Мотор-Гарант»

Відповідальність за ці фінансові звіти несе управлінський персонал Товариства. 
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність протягом періоду, що 

перевірявся, були:
 �Директор ТДВ „Страхова компанія „Мотор-Гарант” -  Щупак Ю.П. з  17 вересня 2012року.
 �без права підпису –головний бухгалтер ТДВ „ Мотор-Гарант ” – Товстоног Т.М. 

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність 
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне 

представлення спеціалізованої звітності відповідно до норм чинного законодав-
ства та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає по-
трібним для того, щоб забезпечити складання спеціалізованної звітності, що не 
містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. 

Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї спеціалізованої звіт-

ності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудиторську 
перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту, що прийняті Аудиторською 
палатою України в якості національних стандартів аудиту (рішення АПУ №122/2 
від 18.04.2003р.), зокрема: МСА 3000 «Завдання з надання впевненності, що не є 
аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації». Крім того, аудиторська 
перевірка проведена у відповідності з вимогами Законів України “Про аудиторську 
діяльність” від 22.04.1993р. №3125-ХІІ, “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” від 16.07.1999р. №996-ХІV та “Про страхування” від 07.03.1996р. 
№85/96-ВР, Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стан-
дартів фінансової звітності,  а також з урахуванням Ліцензійних умов провадження 
страхової діяльності, затверджених Розпорядженням Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України 28.08.2003р. №40, та Ліцензійних умов 
провадження обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності влас-
ників наземних транспортних засобів, затверджених Розпорядженням Державної 
комісії з регулювання ринків фінансових послуг України 23.12.2004р. №3178.

Ці стандарти та нормативні документи вимагають від нас дотримання відповід-
них етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достат-
ньої впевненності, що спеціалізована звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання ауди-
торських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Відбір процедур 
залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень 
фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ри-
зиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання 
та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою 
розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою ви-
словлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарю-
вання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, 
прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку 
загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для ви-
словлення нашої думки. Проте мають місце певні обмеження, а саме:

На протязі року Компанія визначала розмір доходів відповідно до вимог Закону 
України «Про страхування» та Розпорядження Державної комісії з регулювання 
ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39 «Про затвердження по-
рядку складання звітних даних  страховиків», що не відповідає вимогам МСФЗ № 
18 «Доходи» та МСФЗ №4, що на думку аудитора має вплив на визначення розміру 
прибутку в звітності.  Нарахування резервів незароблених премій нараховуються 
методом ¼ за всіма видами страхування, окрім цивільної відповідальності влас-
ників наземного транспорту. За цим видом страхування нарахування проводиться 
методом 1/365. 

В усіх інших суттєвих аспектах фінансова звітність відповідає вимогам Концеп-
туальної основи складання фінансової звітності та МСФЗ. 

Висловлення думки
На нашу думку, за виключенням обмежень, зазначених у попередньому пара-

графі, спеціалізована звітність страховика у всіх суттєвих аспектах справедливо та 
достовірно відображає фінансовий стан Компанії станом на 31 грудня 2013р., його 
фінансові результати за 2013 рік. Фінансова  звітність страховика підготовлена на 
підставі дійсних даних первинного бухгалтерського обліку та відповідає встановле-
ним вимогам чинного Законодавства України, а саме Порядку складання звітних 
даних страховика, затвердженого Розпорядженням Державної комісії з регулю-
вання ринків фінансових послуг України від 03.02.2004р. №39, які додержуються 
при складанні звітних даних та відображені в обліку Компанії. Компанія визначила 
Концептуальну основу складання фінансової звітності, яка ґрунтується на чинних 
Міжнародних стандартах фінансової звітності й відповідним чином визначило об-
лікову політику товариства. 

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів
Оцінка статей активів, зобов'язань та власного капіталу та їх розкриття здій-

снюється Компанією в цілому відповідно до принципів, встановлених Міжнародни-
ми стандартами фінансової звітності та облікової політики підприємства.

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів 
обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки за справедливою вартістю 
основних засобів у відповідності до  МСБО 16 «Основні засоби», інвестиційної 
нерухомості у відповідності до МСБО 40 «Інвестиційна нерухомість», фінансових 
інструментів та фінансових активів, визначення на дату балансу яких здійснюється 
за справедливою вартістю  з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків. 

Основні відомості про страховика.
Найменування страховика – Товариство з додатковою відповідальністю “Стра-

хова компанія “Мотор - Гарант”.
Організаційно-правова форма – Товариство з додатковою відповідальністю. 
Код ЄДРПОУ-31154435.
Юридична адреса Товариства –  Україна, м.Запоріжжя, вул.Вересаєва, 3. 
Номер свідоцтва про державну реєстрацію та дата його видачі – 

25488184Ю0010427  від 05.09.2000р.
Орган, що видав свідоцтво про реєстрацію – відділ реєстрації та єдиного реє-

стру Шевченківської районної адміністрації Запорізької міської Ради, м.Запоріжжя.
Останні зміни до установчих документів зареєстровані 27.03.2013р.. 

№11031050099001323.
Основним видом діяльності є недержавне страхування.
Кількість штатних працівників – 85 осіб.
Предметом діяльності Товариства з додатковою відповідальністю “Страхова 

компанія “МОТОР-ГАРАНТ” є надання страхових послуг у формі обов’язкового та 
добровільного страхування і фінансова діяльність, пов’язана з формуванням, роз-
міщенням страхових резервів та їх управлінням.

Товариство здійснює свою діяльність у відповідності з отриманими ліцензіями 
на право здійснення страхової діяльності: 

1. Ліцензія серія АБ № 321853 від 13.03.06р., строк дії безстроковий;
2. Ліцензія серія АБ № 321856 від 30.12.05р., строк дії безстроковий;
3. Ліцензія серія АБ № 321663 від 20.01.06р., строк дії безстроковий;    
4. Ліцензія серія АБ № 321664 від 20.01.06р., строк дії безстроковий; 
5. Ліцензія серія АВ № 299002 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;    
6. Ліцензія серія АВ № 299003 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
7. Ліцензія серія АВ № 299004 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
8. Ліцензія серія АВ № 299005 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
9. Ліцензія серія АВ № 299006 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;
10. Ліцензія серія АВ № 299007 від 02.11.06р., строк дії безстроковий;  

11. Ліцензія серія АВ № 299465 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
12. Ліцензія серія АВ № 299466 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
13. Ліцензія серія АВ № 299467 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
14. Ліцензія серія АВ № 299468 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;
15. Ліцензія серія АВ № 299469 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий; 
16. Ліцензія серія АВ № 299470 від 12.02.07р., строк дії безстроковий; 
17. Ліцензія серія АВ № 299471 від 12.02.07р.; строк дії безстроковий;  
18. Ліцензія серія АВ № 299472 від 12.02.07р., строк дії безстроковий; 
19. Ліцензія серія АВ № 299473 від 12.02.07р., строк дії безстроковий; 
20. Ліцензія серія АВ № 299474 від 16.02.07р.; строк дії безстроковий.
21. Ліцензія серія АЕ № 190416 від 30.11.12р.; строк дії безстроковий
22. Ліцензія серія АЕ № 284263 від 28.11.13р.; строк дії безстроковий
Станом на 31.12.2013р. Компанія має представництва в м.Сніжне Донецької 

обл., в м.Волочиськ Хмельницької обл. та в м.Харків. 
Стан бухгалтерського обліку та звітності
Бухгалтерській облік Компанією в цілому ведеться у  відповідності з  вимогами Закону 
України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні ” №996-XIV 

від 16.07.1999р.. Первинні документи  з обліку фінансово-господарської діяльності 
складаються на типових формах, в яких операції відображаються згідно з норма-
тивними актами, затвердженими Міністерствами фінансів та статистики.  

Фінансова звітність Компанії складена за міжнародними стандартами фінансової 
звітності на основі бухгалтерських записів, проведених згідно українського законодав-
ства, шляхом трансформації з внесенням коригувань, проведенням перекласифікації 
статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ. 

Облікова політика ТДВ “СК “Мотор-Гарант” встановлена наказом № 286 від 
30.12.2011р. та розроблена з дотриманням вимог МСФЗ та МСБО. 

Статутний капітал
Засновниками (учасниками) ТДВ „Страхова компанія “Мотор - Гарант” згідно 

даним Статуту Товариства є три юридичні особи, що відповідає  вимогам Закону 
України “Про страхування” від 07.03.1996р. № 85/96-ВР, а саме:

 �ВАТ “Тера” –  м.Запоріжжя, вул. Волжська, 27;
 �ВАТ “Мотор Січ” –  м.Запоріжжя, вул. 8-го Березня, 15;
 �ТОВ “Фірма “Тера” Лтд – м.Запоріжжя, вул. Копьонкіна, 98. 

Сплата засновників своїх часток в статутному фонді відбувалася наступним чином:
 �шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок в ЗФ ПУМБ 

в розмірі 5 897 300,0 (п’ять мільйонів вісімсот дев’яносто сім тисяч триста) гри-
вень, про що свідчать виписки з банку за 29.06.2000р., 30.06.2000р., 05.07.2000р., 
04.09.2000р., 15.09.2000р., 19.01.2001р.;

 �шляхом зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок в АБ “Авто-
ЗАЗбанк” в розмірі 4 914 700,0 (чотири мільйони дев’ятсот чотирнадцять тисяч 
сімсот) гривень, про що свідчать виписки з банку за 04.12.2002р., 05.12.2002р., 
06.12.2002р., 09.12.2002р., 10.12.2002р.

Засновниками прийняте рішення щодо зменшення частки в статутному капіта-
лі ТДВ СК „МОТОР-ГАРАНТ”, що належала ПАТ „Мотор Січ” та прийняття до складу 
учасників Дочірнє підприємство “Мотор-Інтеркомс” Товариства з обмеженою відпо-
відальністю “КОНТИНЕНТАЛЬ ТРАНС” у зв’язку з придбанням ним частини частки 
(корпоративного права) у статутному капіталі (фонді) ТДВ “СК “МОТОР-ГАРАНТ”, 
що підтверджено протоколом загальних зборів засновників №21 від 07.09.2007р. 

Після цього учасникам належать відповідні частки в статутному капіталі То-
вариства:

 �ПАТ “Мотор Січ” – 3 243 680,00 грн., що дорівнює 30 часткам статутного капіталу;
 �ПрАТ “Тера -Гарант” – 5 270 500,00 грн., що дорівнює 48,75 часткам статутного капіталу;
 �ТОВ фірма “Тера” ЛТД  - 27 300,00 грн., що дорівнює 0,25 часткам статутного капіталу;
 �ДП “Мотор-Інтеркомс” ТОВ „Континенталь Транс”– 2 270 520,00 грн., що дорів-

нює 21 частці статутного капіталу.
Згідно з Протоколом №8/11 від 19.08.2011р. зборів учасників Товариства з до-

датковою відповідальністю „Страхова компанія „Мотор-Гарант” учасниками запро-
поновано збільшити статутний капітал Товариства на 1 500 000,00 (Один мільйон 
п’ятсот тисяч грн.00 коп.) гривень шляхом внесення ДП “МОТОР-ІНТЕРКОМС” ТОВ 
“КОНТИНЕНТАЛЬ ТРАНС” грошових коштів на розрахунковий рахунок Товариства.

Після збільшення статутного капіталу Товариства частки між учасниками роз-
поділяються наступним чином:

 �ПАТ «Мотор Січ» 26,35 часток;
 �ПрАТ «Тера-Гарант» 42,81 часток;
 �ТОВ Фірма «Тера ЛТД» 0,22 часток;
 �ДП “МОТОР-ІНТЕРКОМС” ТОВ “КОНТИНЕНТАЛЬ ТРАНС” 30,62 часток 

(3 770 520,0грн.).
На розрахунковий рахунок ТДВ „Страхова компанія „Мотор-Гарант”  Това-

риства Дочірнім підприємством “МОТОР-ІНТЕРКОМС” ТОВ “КОНТИНЕНТАЛЬ 
ТРАНС” було внесено 22.08.2011р. - 700000,0грн., 30.09.2011р. - 100000,0грн., 
11.11.2011р.- 100000грн, 02.12.2011р.- 150000грн., 08.02.2012 р. - 80000грн, 
09.04.2012р - 91000грн, 08.06.2012 р.- 100000 грн., 07.08.2012р.- 100000грн., 
17.09.2012р.-70000грн., 28.09.2012 р.- 9000грн.

Станом на 31.12.2013р. заборгованості учасників за внесками до статутного 
капіталу ТДВ Страхова компанія „Мотор-Гарант” відсутня.

Станом на 31.12.2013 р. Статутний капітал Товариства зареєстровано у розмірі 
12 312 000,0грн. (Дванадцять мільйонів триста дванадцять тисяч) гривень, що за 
курсом Національного Банку України станом на 31 грудня 2013 р. гривні до євро 
(11,04153) складає 1115 тис.євро. 

Формування статутного капіталу здійснене відповідно до вимог ст.2 Закону 
України “Про страхування” №85/96-ВР від  07.03.1996р.

За даними балансу станом на 31.12.2013 р. гарантійний фонд ТДВ СК “Мотор-
Гарант” складає 322618 тис.грн., а саме:

 �резервний капітал – 136797 тис. грн., в тому числі величина вільних резервів – 
136 797тис.грн.;

 �нерозподілений прибуток – 185661 тис. грн.
 �  інший додатковий капітал - 160 тис.грн.

Капітал у дооцінках станом на 31.12.2013 року складає 5605 тис. грн., утворе-
ний за рахунок проведення  дооцінки  основних засобів до справедливої вартості.

Протягом 2013 року  ТДВ СК „МОТОР-ГАРАНТ” отримало чистий прибуток від 
господарської діяльності в розмірі 479 тис.грн.

Згідно з даними балансу станом на 31.12.2013г. величина резервного капіта-
лу становить 136797 тис. грн. Протягом  2013 року величина резервного капіталу 
збільшилася на 10 000,0тис.грн. (Протокол №06/13 від 27.03.13р).

Таким чином, власний капітал ТДВ “СК “Мотор-Гарант” станом на 31.12.2013р. 
складає 340808тис.грн.

Страхова та перестрахова діяльність
Вибірковою перевіркою фінансово-господарської діяльності ТДВ „СК „Мотор 

– Гарант” порушень вимог, викладених у засновницьких документах, не встанов-
лено. Обов’язкове та добровільне страхування проводиться у відповідності до 
отриманих ліцензій на проведення страхової діяльності.

Протягом 2013 року обсяги надходжень страхових платежів від страхувальни-
ків-резидентів становлять 62192тис.грн., в тому рахунку від перестрахувальників 
– 0тис.грн., від страхувальників – фізичних осіб – 12308,6тис.грн., обсяги часток 
страхових платежів, належних перестраховикам становлять 35872,2тис.грн., що 
відповідає даним бухгалтерського обліку ТДВ „СК “Мотор - Гарант”.

Страхові виплати в розмірі 9086,1тис.грн., що на 290,8 тис.грн. більше, ніж в по-
передньому звітному періоді, проводилися згідно зі страховими актами обґрунтовано.
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