
IIРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО (dIPOCTO-CTPAXYBAHШI)

IIРИМIТКИ ДО ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI
зА PIK, що зАкIнtIився 31 грудш 2021року
(в muсячах yKpatHcbKux zрuвень)

о ШФоРМшtяUРо коМПАнIю

Приватне акцiонерне товариство кIIРОСТО-страхування> (далi - кКомпанiш) спочатку
було зареестровано як Закрите акцiонерне товариство <Акцiонерна страхова компанiя з
наданшI екстреноi медичноТ допомоги iноземним громадянам> в 1997 роцi.
На теперiшнiй час Компанiя мас наступне найменування:
- повне найменування - Приватне акцiонерне товариство <ПРОСТО-страхування);
- скорочене найменування - АТ (IIРОСТО-страхування>.

Основною дiяльнiстю КомпанiI е надання страхових та пов'язаних iз страхуванням послуг
на територiТ УкраiЪи. Компанiя здiйснюе свою дiяльнiсть на пiдставi страхових лiцензiй,
виданих.Щержавною комiсiею з регулювання ринку фiнансових посJryг УкраiЬи. Компанiя
здiйснюе страхування автотранспорту, вiдповiдальностi перед третiми особами, медичне
страхуванrш та страхування майна. Компанiя не мас лiцензii на надання послуг зi
страхування життя.

Станом на 31 грудня 2021 року та станом на 31 грулня 2020 року Компанiя мала 13

фiлiй на територii Украihи.

Станом на 31 грудня 2021 року персонал КомпанiI нараховував 615 працiвникiв, iз них
штатних - 200 спiвробiтникiв та 415 агентiв, працюючих за цивiльно-правовими
договорами. Станом на 31 грудня 2020 року персонаJI Компанii нараховував 754
працiвникiв, iз них штатних - 208 спiвробiтникiв та 546 агентiв, працюючих за
цивiльно-правовими договорами.

Компанiя зареестрована за адресою: вул, Герцена, 10, КиiЪ, 04050, Украiна.
Головний офiс Компанii знаходиться за адресою: вул. Герчена, 10, КиiЪ, 04050, Украihа.

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року виtryщеними акцiями КомпанiТ
володiли насryпнi акцiонери:

Акцiонер 31 грулня 31 грудпя
2021 року, 2020 року,о/о '/.

ЛАВIДIА ЛIМIТЕД (LAVIDIA LIMITED)
Сапацинський Олег Володимирович

ПАТ <Страхова компанiя кЖиття та пенсiя>>

99,999761% 99999761%
0,0001 19% 0,000119%

0,000119% 0,000119%
Всього 100% 100%

Станом на З1 грудня 2021 року та З1 грудня 2020 року кiнцевим бенефiцiарним
власником (контролером) Компанii е Аветiсян MapTipoc, Вiрменiя, м.ереван. Тип
бенефiцiарного володiння: не прямий вирiшальний вплив, вiдсоток права голосу 99,99
(JивIдIА лIмIтЕд).

Щя фiнансова звiтнiсть була затверджена до випуску Правлiнням КомпанiТ 25 сiчня 2022

року.



. EKoHoMttIHE сЕрЕдQвищЕ, в умовАх якого комIIАнlя здйсню€
СВОЮ ДШЛЬНIСТЪ

Компанiя здiйсшое свою дiяльнiсть в YKpaiHi. Економiцi Украihи властивi певнi
характеристики, якi ставлять пiд загрозу ii стабiльнiсть в довгостроковiй перспективi.
TaKi характеристики вкпючають, аJIе не обмежуються, вiдносно низьким piBHeM
лiквiдностi на ринках капiталу та дефiцитом баланоу державних фiнансiв та зовнiшньоi
торгiвлi.

Ключовим ризиком для макрофiнансовоi стабiльностi е тривалий TepMiH пандемiТ
KopoHaBipycy (COVID-19), яка розпочаJIася у березнi 2020 року. Заходи, якi вживали i
продовжують вживати багато краih, в тому числi i YKpaiHa, для стримування поширення
COVID-19 призводять до значних операцiйних скпаднощiв для багатьох компанiй i
завдають iстотного впливу на фiнансовi ринки. IcToTHicTb впливу COVID-l9 на
операцiйну дiяльнiсть КомпанiТ великою мiрою заJIежить вiд його тривалостi та
поширення на cBiToBy та украihську eKoHoMiKy.

,Щля стимулювання економiки Уряд Украihи та НБУ застосувzulи антикризовi заходи,
зокрема, запровадили низку законодавчих змiн, спрямованих на стабiлiзацiю економiки
та розширенrш кредитування. НБУ впроваджено HoBi ринковi iнструменти, зокрема TaKi,

що зменшtують процентний ризик. Збереження м'якоТ MoHeTapHof полiтики мае на MeTi
пiдтримку економiчного вiдновлення в умовах помiрноi iнфляцiТ та високого рiвня
невизначеностi подальшого перебiry пандемiТ (COVID-I9) в Украihi та в cBiTi. Основним
пригryщенням, для застосування м'якоi монетарноТ полiтики з боку НБУ, залишаеться
продовження спiвпрацi з Мiжнародним вtulютним фондом.

Акryальними залишаються також i iншi ризики, зокрема, такий як ескалацiя вiйськового
конфлiкry на частинi територii Украihи (в межах окремих районiв ,Щонецькоi та
Луганськоi областей), що розпочалася у попереднiх роках. Украihська влада наразi немае
можJIивостi забезпечити виконання законiв Украihи на цих територiях, що
унеможливлюе нормаJIьну бiзнес-дiяльнiсть компанiй в межах таких територiй.

Незважаючи на те, що керiвництво вва.lкае, що воно вживае належних заходiв для
пiдтримки стабiльностi дiяльностi Компанii якi е необхiдними в даних обставинах,
подаJIьIпа нестабiльнiсть сиryацii може негативно вIuIиЕути на результати дiяльностi та
фiнансовий стан Компанii. На даний момент неможпиво визначити характер i наслiдки
такого впливу.

Фiнансова звiтнiсть Компанii но вкJIючас коригування у зв'язку з впливом подiй, що
вiдбуваються в YKpaihi. Майбутнi умови здiйснення дiяльностi можуть вiдрiзнятися вiд
оцiнок управлiнського персоналу.

О ОСНОВА IIРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОi ЗВIТНОСТI

Основа бумuлmерськоео облiку - Концепryальною основою даноТ фiнансовоi звiтностi е

бухгалтерськi полiтики та принципи, що базуються на вимогах Мiжнародних стандартiв

фiнансовоi звiтностi (кМСФЗ>) вигryщених KoMiTeToM з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (далi - (КМСБО>) та iнтерпретацiях, вигIущених KoMiTeToM з

iнтерпретацiй МiжнародноI фiнансовоi звiтностi (<КIМФО )) та вимогах законодавства
Украihи щодо формування страхових резервiв;

ст.3 1 Закону Украiни кПро страхування);

- Правил формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування,
iншими, нiж страхування життя, затверджених розпорядженням ,Щержавноi KoMiciT з

регулюванIlrl ринкiв фiнансових послуг УкраiЪи |7 .|2.2004р. МЗ 104, зареестрованих в
MiHicTepcTBi юстицii Украiни 1 0. 0 1 .2005р. за Лs 1 9/ 1 0299 ;

- Порядку i правил формування, розмiщення та облiку страхових резервiв з
обов'язкового страхування цивiльноТ вiдповiдальностi за ядерну шкоду, затвердженого



розпорядженням Державноi Koмicii з регулювання ринкiв фiнансових послуг вiд
13.11.2003p. Nэ123, заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи 02.12.2003p. за
J\ъ1107/8428.

МСФЗ не визначають методiв формування резервiв, а.ле мають певнi застереження.
Вiдповiдно до пiдгryнкry б) пункry 14, пункry 15 МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти>
страховик повинен на кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть cBoik страхових
зобов'язань, використовуючи для цього поточнi оцiнки майбутнiх потокiв грошових
коштiв за договорами страхування.
Якщо оцiнка показуе, що балансова BapTicTb його страхових зобов'язань за вирахуванням
вiдповiдних вiдкладених аквiзицiйних витрат i нематерiа.пьних активiв, е неадекватною в
KoHTeKcTi розрахункових показникiв майбутнiх грошових потокiв, недолiк необхiдно
повнiстю визнавати у звiтi про прибутки i збитки.

Оцiнка адекватностi страхових резервiв, сформованих станом на 31 грулня2021 року та
31 грудня 2020 року була проведена aкTyapieM IBaHbKo Ю.О. (свiдоцтво на право
займатись актуарними розрахунками та посвiдчувати ik NЬ01-017 вiл 08.10.2015р,),
AKryapHi висновки щодо тесту оцiнки адекватностi страхових зобов'язань
пiдтверддують, Iцо cTpaxoBi резерви станом на 31 грулня 202| року та 31 грудня 2020

року сформованi Компанiею в адекватному обсязi до страхових зобов'язань Компанii.

Вiдповiдно до пiдrryнкry а) гryнкry 14 МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти)) страховик не
повинен визнавати як зобов'язання будь-якi cTpaxoBi резерви щодо ймовiрних майбутнiх
страхових виIUIат, якщо TaKi cTpaxoBi виплати виникають за страховими контрактамио якi
не iснують на кiнець звiтного перiоду (TaKi як резерв катастроф та резерв коливань
збитковостi).
Вiдповiдно до законодавства УкраТни за обов'язковим страхуванням цивiльно-правовоi
вiдповiдальностi власникiв транспортних засобiв Компанiя формувала резерв коливань
збитковостi; за обовОязковим страхуванням цивiльноi вiдповiдальностi за ядерну шкоду
Компанiя формувала резерв катастроф.
Резерв коливань збитковостi та резерв катастроф Компанiя формуе за рахунок прибутку
пiдприемства та вiдобрarкае в ба.гrансi у склалi власного капiталу як кiншi резерви) (рядок
14з5).

KpiM того, МСФЗ не регламентовано форми фiнансовоТ звiтностi, проте МСФЗ 1

<Представлення фiнансовоi звiтностil> встановленi загальнi вимоги про представленшI

фiнансовоi звiтностi, рекомендацiI по cTpyKrypi та мiнiмальнi вимоги по ii змiсry.
Вiдповiдно до украТнського законодавства форма та змiст фiнансовоi звiтностi, а саме:
балансу, звiry про фiнансовi результати, звiry про рух грошових коштiв, звiry про
в.lrасний капiтал були затвердженi нак&}ом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни 07.02,201-Зр.
NЬ73, зареестрованим в MiHicTepcTBi юстицii Украihи 28.02.201,Зp за j\Ъ336l22868 (з

урахуванЕям внесених змiн), !ана фiнансова звiтнiсть скпадена у вiдповiдностi до нак}зу
MiHicTepcTBa фiнансiв, що не дозволяе дотриматись Boix вимог МСФЗ l кПредставленнrI

фiнансовоi звiтностi>> вiдносно структури та змiсry фiнансовоi звiтностi.

,Щана фiнансова звiтнiсть вкпючае баланс (звiт про фiнансовий стаф, звiт про фiнансовi
результати (звiт про сукупний дохiд), звiт про рух грошових коштiв, звiт про власний
капiтал, примiтки до фiнансовоТ звiтностi.

.Щана фiнансова звiтнiсть представлена у тисячах украiЪських гривень.

,,Щана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocнoBi принцигry iсторичноТ BapTocTi, за
винятком переоцiнки деяких фiнансових iHcTpyMeHTiB у вiдповiдностi до МСБО 39
кФiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка) та оцiнки операцiйноi HepyxoMocTi, яка
вiдображена за справедливою BapTicTto вiдповiдно до МСБО 16 <OcHoBHi засоби>.

У вiдповiдностi до МСБо 29 <Фiнансова звiтнiсть в умовах гiперiнфляцiЬ) (МСБо 29)
eKoHoMiKa УкраiЪи ввtDкалась гiперiнфляцiйною протягом 2000 року i попереднiх poKiB. З



1 сiчня 2001 року украihська oKoHoMiKa перестzша вваlкатися гiперiнфляцiйноюо i BapTicTb
акцiонерного капiталу та основних засобiв Компанii представлена в одиницях вимiру, що
дiе на 3t грулня 2000 porcy, скIIаJIа основу для визначеннrI BapTocтi у насryпнi перiоли.
Протягом звiтних перiодiв за 2020 piK та 202l piK Компанiя не застосовув{uIа МСБО 29 i
не проводила перерахунку у фiнансовiй звiтностi за зазначенi перiоли з урахуванням
недостатностi характеристик, якi свiдчатьl що зог&льний стан економiки краihи е
гiперiнфляцiйним.
Але, поряд з тим, Компанiя буле слiдкувати за piBHeM iнфляцii протягом 2022 року та
наступних poKiB, враховуючи, що функцiональною в{uIютою Компанii е украihська
гривIilI.

Функцiоналlьна вшrюmа - Функцiональною в{лJIютою даноi фiнансовоi звiтностi е

украihська гривня. ОперацiТ у ваJIютах, що вiдрiзняються вiд функцiональноi в€uIюти
Компанii ввФкаються операцiями в iноземних вiulютах.

Вuкорасmання прuпулцення про зdаmнiсmь Компанil проdовсrcуваmа свою diяльнiсmь
на безперервнiй ocHoBj - ,Щана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена виходячи з
припущен}ш, що Компанiя буле продовжувати свою дiяльнiсть у доступному для огляду
майбугньому. Станом на 31 грулня 2021 року Компанiя мае накопичений нерозподiлений
прибугок у cyMi 89 14б тисяч гривень, а станом на 31 грудня2020 року Компанiя мала
накопичений нерозподiлений прибуток у розмiрi 80 2З2 тисячi гривень. Керiвництво i
далi буде вживати ранiше запланованi заходи для покращенЕя показникiв прибутковостi:

- основна увага буле прилiлена збiльшенню ваJIових страхових премiй за рахунок
заJгr{енrul корпоративного бiзнесу, збiльшення рiвня продажiв по КАСКО, ,ЩГО та
ОСАГО (у тоlrлу числi за рахунок створеншI унiфiкованого i простого популярного
страхового продукту по КАСКО, розвиток агентськоi мережi, збiльшення рiвня крос-
продажiв (продажу декiлька страхових пролуктiв клiенry одночасно), розвитку
продажiв ДМС в регiональнiй мережi, пiдвищення рiвня лонгацii договорiв
страхування;

- виконання узгодженого з yciMa структурними пiдроздiлами бюджеry, контроль за
зменшенням адмiнiстративних витрат, а також лiквiдацiя (припинення) лiяльностi
нереrrгабельних структурних пiдроздiлiв;

- контроль за piBHeM агентськоi винагороди та приведення ii до нормативних
показникiв;

- розширювати та вдосконаJIювати брокерську та агентську мережу, полiпшувати якiсть
обслуговування клiентiв, вдосконаJIювати систему мотивацii страхових агентiв;

- показник коефiцiента збитковостi (чистi премii до чистих збиткiв) буде покращено
надаrri в результатi дiй, спрямованих Hq ёегментацiю ринку i розвиток певних видiв
страхових продуктiв;

- Компанiя буде продов)Iqувати активно працювати над поверненнJIм дебiторськоi
заборгованостi по регресах; контролем адмiнiстративних витрат;
акцiонери пiдтверддують своi намiри i далi розвивати i пiдтримувати бiзнес КомпанiТ.

О OCHOBHI ПРИШЦ{ItrI БУХГАЛТЕРСКОГО ОБЛIКУ

flozoBopa сmрац)вання -,Щоговори, за якими Компанiя приймае значний страховий ризик
вiд iншоi сторони (<власника страхового полiсу>), погоджуючись виплатити
вiдшкодуван[ul власнику полiса або iншому бенефiцiару, якщо оговорена невизначена
майбутня подiя (<страхова подiо) наддасть несприятливий вплив на власника страхового
полiсу або iншого бенефiцiару, класифiкуються як договори страхування. Страховий
ризик - це ризик, який не е фiнансовим ризиком. Фiнансовий ризик являе собою ризик
можливоi майбугньоi змiни однiеТ або бiльше зазначеноi процентноТ ставки, BapTocTi
цiнних паперiво цiни на товари, курOу обмiну вtulют, iндексу цiн чи отавок, покtlзника
кредитного рейтингу чи iндексу або iншоi змiнноi величини, за умови (у разi
нефiнансовоi змiнноi величини), що дана змiнна величина не е характерною для сторони
договору. За договорами 0трахування також може передаватися певний фiнансовий
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ризик; Страховий ризик е значним, тiльки якщо внаслiдок настання стрtlхового випадку
Компанiя може буги зобов'шана задовольнити значнi вимоги щодо вiдшкодування
збиткiв. Коли договiр вiднесений до категорii договорiв страхування, BiH залишаеться в

данiй категорii, поки Bci права i обов'язки не булуть виконанi, або поки не закiнчиться
TepMiH даних прав i зобов'язань. ,Щоговори, за якими перехiд страхового ризику до
Компанii вiд власника страхового полiсу е незначним, класифiкуються як фiнансовi
iнструменти,

Сmраховi премii - Валовi cTpaxoBi премiТ представляють собою cTpaxoBi премii за
договорами, укJIаденими протягом року, незilIежно вiд того чи пов'язанi вони повнiстю або
частково з бiльш пiзнiм облiковим перiодом. CTpaxoBi премiТ визнаються з урахуванням
комiсiй, що пiдлягають сплатi посередникам, i за вирахуванням податкiв i зборiв на
пiдставi страхових премiй. Частка зароблених отриманих страхових премiй визнаеться як
дохiд вiд реалiзаuiТ. CTpaxoBi премii заробляються, починаючи з дати прийняття ризику
протягом TepMiHy дii полiса з використанням методу щоденного пропорчiйного розподiлу.
Вихiднi премii перестрахуванЕя визнаються як витрати з використанням методу щоденного
пропорцiйного розподiлу. Частка вихiдних премiй переатрахування, не визнана як витрати,
ввФкаеться передоплатою.

Анулювання сmраховuх полiсiв - CTpaxoBi полiси скасовуються, якщо с об'ективний
докtlз, що власник страхового полiсу не бажае або не може продовжувати сплачувати
премii за страховим полiсом. Тому анулювання страхових полiсiв, в основному, впливае
на Ti cTpaxoBi полiси, по яких премiТ сшIачуються частинами протягом TepMiHy лii
страхового полiса. Анулювання страхових полiсiв вiдображаеться у звiтностi окремо вiд
вЕлJIових страхових премiй.

Резерв незоробленuж премiй - величина резервiв незароблених премiй на буль-яку звiтну
даry "1/365" ("pro rata temporis"), визначаеться за кожним договором як добуток частки
надход2кень суми страхового платежу (страховоТ премii, страхового внеску) та

результату, отриманого вiд дiлення строку дiТ договору, який ще не минув на дату
розрахунку (у днях), на весь строк дii договору (у лнях)
Аналогiчно розраховуються чаOтки перестраховикiв в резервах незароблених премiй.

3бumка - Чистi збитки являють собою збитки, вреryльованi протягом фiнансового року
р{лзом зi змiною резерву невр9гульованих збиткiв. Неврегульованi збитки являють собою

резерви пiд передбачуваIту кiнцеву BapTicTb вреryлювання Bcix збиткiв Компанii, що
вiдбулися, аJIе не вреryльованих на даry звiry про фiнансовий стан, незшIежно вiд того
визнанi вони чи Hi, i резерви пiд супутнi зовнiшнi витрати на вреryлювання збиткiв.
Невреryльованi збитки оцiнюються шляхом огляду окремих збиткiв - резерв зшIвлених
збиткiв (кзаявленiо аJIе не вреryльованЬ> або (РЗНУ)) - i створення резерву пiд понесенi,
tше ще не змвленi збитки (кРП}IУ>), вплив як внугрiшнiх, так i зовнiшнiх
передбачуваних подiй, таких як змiни зовнiшнiх витрат на вреryлювання збиткiв, змiни в
законодавствi та досвiд минулих poKiB i тенденцii. Резерви неврегульованих збиткiв не

дисконтуються.
РЗНУ створюеться за фактично заявленими, €ше не врегульованими на звiтну лац
страховим виплатам. Оцiнка здiйснюеться на ocнoвi iнформачii, отриманоi Компанiею в
ходi розслiдуванЕя страхових випадкiв пiсля звiтноi дати, за вирахуванням суми регресiв.
РПНУ розраховуеться Компанiею актуарнимII методами для кожного виду страхування i
вкJIючае допущеншI, якi базуються на iнформачii про cTpaxoBi збитки минулих poKiB,

досвiдi врегулювання збиткiв та сумою вiдшкодованих регресiв. Методи визначення
таких оцiнок i формуваннrI остаточноi суми резервiв постiйно переглядаються та
оновлюються. Отриманi в результатi коригування вiдобрaiкаються у звiтi про фiнансовi
по Mipi виникненIuI.
Очiкуване вiдшкодування з порестрахування i регресу вiдображаеться окремо як активи.
Вiдшкодування по перестрахуванню i регресу оцiнюеться так само, як i неврегульованi
збитки,
Коригування сум резервiв збиткiв, встановлених у попереднi роки, вiдображаеться у



фiнансовiй звiтностi за перiод, у якому здiйснюються данi коректування, i вiдобрФкаеться
окремо, якщо вони е суттевими. Застосовуванi методи та виконанi оцiнки реryлярно
переглядаються.

Резерв каmасmроф mа рверв колuвання збаmковосmi - За договорами обов'язкового
страхування цивiльно-правовоТ вiдповiда.гlьностi власникiв наземних транспортних
засобiв Компанiя формуе резерв коJIивань збитковостi вiдповiдно до вимог - ст.31 Закону
Украiни <Про страхування> та у вiдповiдностi з ГIравилами формування, облiку та
розмiщення страхових резервiв за видами cтpaxyBaнIш, iншими, нiж страхування життя,
затвердженими розпорядженЕям ,Щержавноi KoMiciI з регулювання ринкiв фiнансових
послуг УкраIни |7.|2.2004р. j\b3104, зареестрованими в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
10.01.2005р. за ЛЪ |911'0299,

За обов'язковим стр{лхуванЕям цивiльноi вiдповiдальностi за ядерну шкоду Компанiя
форrпryе резерв катастроф вiдповiдно ло Порядку i правил формування, розмiщення та
облiку страхових резервiв з обов'язкового страхування цивiльноi вiдповiдальностi за
ядерЕу шкоду, затвердженого розпорядженням ,Щержавноi KoMicii з регулювання ринкiв
фiнансових послуг вiд 13.11.2003р. М123, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Украihи 02.|2200Зр. за Ns ||0718428,

Так як за принципами МСФЗ резерв коливань збитковостi та резерв катастроф не
визнаються як cTpaxoBi зобов'язання, Компанiя вiдображае ik у складi iнших резервiв у
капiталi. Рiзницi, що виникають в результатi збiльшеннrl в резервах вiдображаються як
розподiл нерозподiленого прибугку, а не як витрати у звiтi про фiнансовi результати.
Рiзницi, що виникають в результатi зменшення в резервах вiдображаються як переведення
з категорiТ iнших резервiв у капiталi до категорiТ нерозподiленого прибугку.

Резервl.t коливання збитковостi та резерви катастроф, вiдображенi у капiталi, не
пiдлягають перевiрчi адекватностi зобов'язань.

Резерв неспланувuлоzо разаку - ,Щаний резерв створюеться для несплинувших ризикiв, що
виникають на пiдставi договорiв про спiльне страхування, коли очiкувана BapTicTb збиткiв i
витрат, якi вiдносяться до неспливших термiнами страхових полiсiв, дiючих на даry звiry
про фiнансовий стан, перевищуе резерв незароблених премiй за такими полiсами, пiсля
вирахуванIuI будь-яких аквiзицiйних витрат. Резерв несплинувшого ризику розраховуеться
виходячи з класiв господарськоТ дiяльностi, управлiння якими здiйснюсться спiльно, пiсля
врахування майбутнiх доходiв з iнвестицiй, утримуваних для забезпечення резервiв
незароблених премiй та несплинувшого ризику.

Пересmршсування - Компанiя приймае та передае договори в перестрахування в ходi cBoei
звичайноi дiяльностi дпя обмеження cBoix потенцiйних чистих збиткiв шляхом часткового
переходу ризику до перестраховикiв. ,Щоговори, переданi в перестрахуваннrI, не звiльняють
Компанiю вiд ii прямих зобов'язань перед утримувачами полiсiв. Переданi премii та
вiдшкодованi cTpaxoBi виплати вiдображаються у складi прибугку або збитку та в звiтi про

фiнансовий стан за ваJIовим методом.

Частки перестраховикiв в резервах вкпючають залишки до отримання вiд компанiй-
перестрtlховикiв за переданими страховими зобов'язаннями. Суми, що вiдшкодовуються за

рахунок перестрахуваншI, оцiнюються з урахуванням резерву неврегульованих збиткiв або
врегульованих збиткiв, пов'язаних з полiсом, переданими в перестрахування.

Суми, що вiдшкодовуються за договорами, передаItими в перестрахування, оцiнюються на
предмет знецiнення на кожну лаry звiry про фiнансовий стан. TaKi активи ввtDкаються
знецiненими пр}I наявностi об'ективного доказу, що, внаслiдок подii, яка вiдбулася пiсля
первiсноl.о визнання, Компанiя не може вiдшкодувати Bci суми до сплати та що дана подiя
мае об'ективно вимiрний вплив на суми, якi Компанiя буле отримувати вiд
перестрalхуваJIьника. Тiльки права за договорами, у зв'язку з якими виникае значний



перехiд стрtlхового ризику, враховуються як активи перестрtlхування. Права за договорами,
якi не передбачають передачу iстотних страхових ризикiв, враховуються як фiнансовi
iнструмонти.

Вidсmроченi аквiзацiйнi ваmраmа - аквiзицiйнi вlлтрати у виглядi комiсiй, якi змiнюються
з.uIежно вiд i виникають у зв'язку з придбанням або поновленням страхових полiсiв,
переносяться на майбутнi перiоди i амортизуються протягом перiоду, в якому
заробляються вiдповiднi премiТ. Вiдстроченi аквiзицiйнi витрати розраховуються окремо
для кожного виду дiяльностi i переглядаються за видами дiяльностi в момент видачi
страхового полiса i в кiнцi кожного облiкового перiоду, щоб гаранryвати що ix можна
вiдшкодувати на пiдставi майбутнiх оцiнок.

Перевiрка на dосmовiрнiсmь вidобраuсення сmражовuж зобов|язань - На кожну лаry звiry
про фiнансовий стан виконуються перевiрки на достовiрнiсть вiдображення страхових
зобов'язань для визначення, чи е достатнiми cTpaxoBi резерви, за вирахуванIuIм будь-яких
супугнiх нематерiальних активiв, таких як активи, прилбанi при об'еднаннi пiдприемств
або передачi портфеля, Поточнi найкращi оцiнки Bcix майбутнiх потокiв грошових коштiв
за договорами та вiдповiднi витрати, TaKi як витрати на врегулювання збиткiв, а також
iнвестицiйнi доходи вiд активiв, якi е забезпеченням страхових резервiв, використовуються
при виконаннi даних TecTiB. При виявленнi дефiциry вiдповiднi нематерiальнi активи
списуються i, при необхiдностi, створюеться додатковий резерв. ,Щаний дефiцит визнаетьСя

у складi прибутку чи збитку за piK.

,\ебimорська mа креdumорська заборzованiсmь зi сmрахування - Суми, що пiдлягають
виплатi та отриманню вiд власникiв полiсiв, агентiв i перестрахувальникiв, е фiнансовими
iнструментами i вк.гlючаються в дебiторську i кредиторську заборгованiсть зi страхування,
а не в cTpaxoBi резерви або активи перестрахуванrш. Компанiя реryлярно переглядае свою

дебiторську заборгованiсть по страхуванню дIя ii оцiнки на предмет знецiнення
нараховуючи резерв сумнiвних боргiв.

Вttзнання mа оцiнка фiнансовах iнсmруменmiв - Комланiя визнае фiнансовi активи та
зобов'язання у свосму звiтi про фiнансовий стан, коли вона стае стороною за договорОм
щодо вiдповiдного фiнансового iHcTpyMeHry. Звичайнi операцiI придбання та прод{Dку

фiнансових активiв та зобов'язань визнаються з використанrшм методу облiку на дату

розрахункiв. Звичайнi операцii придбання фiнансових iHcTpyMeHTiB, якi згодом булуть
оцiнюватися за справедливою BapTicTro мiж датою здiйснення операчii i датою розрахунку,
облiковуються точно так само, як i придбанi iнструменти.

Фiнансовi активи та зобов'язання первiсно вiдобрDк,lються за справедливою вартiстю,
плюс, у випадку якщо фiнансовий актив або фiнансове зобов'язаншI не облiковуеться за
справедливою вартiстю, з вiдображенням переоцiнки як прибутку або збитку, витрати на
здiйснення операчii, якi безпосередньо пов'язанi з придбанням або створенням фiнансового
активу або випуском фiнансового зобов'язання. Полiтика бухгалтерського облiку щоло
подальшоi переоцiнки даних статей розкриваеться у вiдповiдних роздiлах облiковоi
полiтики, викладеноi нижче в данiй Примiтцi.

Щля фiнансових iHcTpyMeHTiB, виrryщених на умовах, якi вiдрiзняються вiд ринкових,
рiзниця мiж номiн{шьною вартiстю компенсацii сплаченоТ i справедливою вартiстю
визнаеться у складi звiry про фiнансовi результати того перiоду, в якому даний iHcTpyMeHT
був випущений, як збиток вiд створення фiнансових iHcTpyMeHTiB по ставках ни)кче

ринкових. У подальших перiодах балансова BapTicTb таких iHcTpyMeHTiB кориryеться на
суму амортизацii збиткiв вiд створення фiнансових iHcTpyMeHTiB, а вiдповiднi доходи
вiдображаються як процентнi доходи у складi звiту про фiнансовi результати з
використанням методу ефективноТ процентноi ставки.



Irрuпанення вuзнання фiнансовtм акrпuвiв mа зобов'жань
Фiнансовi акmuвu
Фiнансовий актив (або, якщо доречно, частина фiнансового активу або частина групи
аналогiчних фiнаtrсових активiв) припиtul€ визI{аватися, коли:

- припинилося дiя прав на отримання грошових потокiв вiд активу;

- Компанiя передаJIа своТ права на отримання грошових потокiв вiд активу або зберегла
за собою право на отриманшI грошових потокiв вiд активу, аJIе взяла на себе
зобов'язання з ik виплати в повному обсязi без суттевоi затримки третiй cTopoHi за

угодою про (передачу);
та

- Компанiя або (а) передала практично Bci ризики
передала i не зберегла у себе Bci icToTHi ризики
контроль над активом.

та вигоди по активу, або (б) не
i вигоди по активу, аJIе передала

Фiнансовий актив припишIе визнаватися, коли його передача здiйснена i вона
ква"пiфiкуеться як припиненrul визнання. Вiд передачi потрiбно, щоб Компанiя або: (а)

передала KoHTpaKTHi права на отриманЕя грошових потокiв вiд активу; або (б) зберегла за
собою право на потоки грошових коштiв вiд активу, аJIе взяла на себе контрактне
зобов'язання по сплатi цих потокiв грошових коштiв третiй cTopoHi. Пiсля передачi
Компанiя здiйсrпос переоцiнку того, в якiй Mipi вона зберiгае за собою ризики i вигоди вiд
володiння переданим активом. Якщо yci icToTHi ризики та вигоди були збереженi, актив
продовжуе вiдображатись у звiтi про фiнансовий стан. Якщо ж Bci icToTHi ризики i вигоди
були переданi, то актив припиrulе визнаватися. Якщо yci icToTHi ризики та вигоди не були
збереженi або переданi, Компанiя здiйснюе оцiнку щодо того, чи зберегла вона контроль
над цим активом. Якщо Компанiя не зберегла коцтроль, то актив припиняе визнаватися.
Якщо Компанiя зберегла контроль над активом, то вона продовжуе визнавати актив у тiй
Mipi, в якiй вона продовIсус в ньому брати )цасть.

Фiнансовi зобов'жання
Фiнансове зобов'язання припиняе визнаватися, коли зобов'язання виконано, скасовано
або закiнчився TepMiH його дii.

Коли iснуюче фiнансове зобов'язання замiнюеться iншим зобов'язанням перед тим же
кредитором на сутгсво iнших умовах, або умови iснуючого зобов'язання суттсво
змiнюються, то такий обмiн або змiна враховуються як припинення визнання первiсного
зобов'язання та визнаншI нового зобов'язання, а рiзниця вiдповiдноi балансовоi BapTocTi
визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд).

Взаемозалtiк фiнансовах акmuвiв mа зобов'язанл, - Фiнансовi активи i зобов'язанrrя
взаемно зачитуються, а в звiтi про фiнансовий стан вiдображаеться чиста залишкова сума
лише тодi, коли Компанiя мае юридично закрiплене право здiйснити взаемозалiк
визнаних супл i мае HaMip або зробити залiк на HeTTo-ocHoBi, або реалiзувати актив та
одночасно погасити зобов'язання. При облiку передачi фiнансового активу, яка не
квалiфiкуеться як припинення визнання, Компанiя не здiйснюе взаемозtшiку переданого
активу i пов'язаного з ним зобов'язання.

Гроu,tовi коIаmu mа Ы еквiвшленmи - Грошовi кошти та ix еквiвtшенти являють собою
активи, якi можна конвертувати у визначенi суми готiвки за першою вимогою i яким
притаманний незначний ризик змiни BapTocTi. Грошовi кошти та ix еквiваленти
включають грошi в Kaci, грошi у банках, грошовi кошти в дорозi та iншi KopoTKocTpoKoBi
високолiквiднi iнвестицiТ з початковим TepMiHoM розмiщення до трьох мiсяцiв.
Грошовi кошти та депозити на рахунках в банках вiдображаються за вирахуваншIм буль-
якоi суми резерву пiд знецiнення.

Резарв на покраmmя збutпкiв вid знецiненrrя - Компанiя створюе резерв пiд знецiнення

фiнансових активiв за HaJIBHocTi об'ективних свiдчень знецiнення фiнансового активу або
групи фiнансових активiв. Сума резерву на покриття збиткiв вiд знецiнення визначаеться



як рiзниця мiж балансовою вартiстю активу та поточною вартiстю передбачуваних
майбугнiх потокiв грошових коштiв, включаючи суми, якi можуть бути отриманi за

гарантiями та забезпеченню, дисконтованим з використанням первiсноТ ефективноi
процентноi ставки за фiнансовими активами, вiдображеними за амортизованою вартiстю.
Якщо, у наступному перiодi, сума збитку вiд знецiнення знизиться, i таке зниження
можна об'ективно вiднести до подii, що сталася пiсля визнання знецiнення, то ранiше
визнаний збиток вiд знецiнення сторнуеться шляхом коригування рахунку резерву.

,Щля фiнансових iHcTpyMeHTiB, вiдображених за первiсною вартiстю, знецiнення являс
собою рiзницю мiж балансовою вартiстю фiнансового активу та поточною вартiстю
передбачуваних майбутнiх потокiв грошових коштiв, дисконтованих з використанням
поточноi ринковоi процентноi ставки для ан€rлогiчного фiнансового iHcTpyMeHTy. TaKi
збитки вiд знецiнення не сторнуються.

Розрахунок знецiнення проводиться на ocHoBi аналiзу активiв, якi пiддаються ризикам, i
вiдображае суму, достатню, на думку керiвництва, для покриття вiдповiдних збиткiв.
Резерви створюються в результатi iндивiдуальноi оцiнки активiв, якi пiддаються ризикам,
у вiдношеннi фiнансових активiв, якi с iндивiдучlльно сут,гевими, i на ocHoBi
iндивiдуальноi або колективноi оцiнки для фiнансових активiв, якi не е iндивiдуально
суттевими.

Змiна суми знецiнення вкJIючаеться до скJIаду прибутку з використанням рахунку
резерву. Вiдображенi у звiтi про фiнансовий стан активи враховуються за вирахуванням

резерву пiд знецiнення, Фактори, якi Компанiя оцiнюе при визначеннi наявностi
об'ективних свiдчень виникнення збитку вiд знецiнення, вкпючають iнформацiю про
лiквiднiсть дебiтора або eMiTeHTa, ik платоспроможностi, ризики господарськоi дiяльностi
та фiнансовi ризики, що рiвнях i тенденцiях невиконання зобов'язань по аналогiчним

фiнансовим активам, загаJIьнодержавних i мiсцевих економiчних тенденцiях i умовах , а
також справедливоI BapTocTi забезпечення i гарантiй. Цi та iншi чинники, iндивiдуально
або в сукупностi, представляють, в значнiй Mipi, об'ективне свiдчення для визнання
збитку вiд знецiнення фiнансового активу або груrти фiнансових активiв.

Слiд зазначити, що оцiнка суми збиткiв мiстить суб'ективпий фактор. [Ia думку
керiвництва Компанii, сума вiдображеного знецiнення буде достатня для покриl-гя
збиткiв, понесених за активами, якi пiддаються ризикам, на звiтну дату, хоча i icHye
ilMoBipHicTb, що в певнi перiоди Компанiя може понести збитки, що перевищують суми
вiдбитого знецiнення.

Iнвесmuцii - Iнвестицiiо являють собою наявнi для продa"lку iнвестицii в долевi цiннi
папери, якi передбачаеться утррIмувати протягом невизначеного перiоду часу. TaKi цiннi
папери первiсно оцirпоються за справедливою вартiстю. Згодом цiннi папери оцiнюlоться
за справедливою вартiстю, причому результат такоI переоцiнки визнаеться безпосередньо

у складi капiталу до тих пiр, поки вони не булуть проданi, коли ранiше вiдображенi у
складi капiталу прибутки / збитки проводяться через звiт про фiнансовi результати (звiт
про сукупний дохiд), за винlIтком збиткiв вiд знецiнення, процентних доходiв,
нарахованих з використанням методу ефективноi процентноТ ставки, якi визнаються
безпосередньо у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний лохiд). [ря
визначення справедливоТ BapTocTi iнвестицiй, наявних для продажу, Компанiя
використовуе ринковi котирування. Якщо активний ринок для iнвестицiй вiдсутнiй,
Компанiя визначас справедливу BapTicTb, використовуючи вiдповiднi методики оцiнки.
Методики оцiнки вкпючають в себе використання ocTaHHix ринкових операцiй мiж
обiзнаними, зацiкавленими та незЕUIежними один вiд одного сторонами, посиланнrI на
поточну справедливу BapTicTb iншого, практично iдеIrтичного, iHcTpyMeHTa, метод
дисконтованих грошових потокiв та iншi методики оцiнки. У разi наявностi методики
оцiнки, яку, як правило, використовуе бiльшiсть учасникiв ринку для визначення цiни
iHcTpyMeHTa, та iснують пiдтвердження, що дана методика забезпечуе достовiрне



визначеI{ня цiгl, одерrканих при фактичному проведеннi ринкових операцiй, Комгlанiя
використовус цю методику,

Неринковi борговi та долевi цiннi папери вiдображаються за амортизованою вартiстю i
первiсною вартiстю, вiдповiдно, за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо TaKi мали
мiсце, у випадку якщо ix справедливу BapTicTb немолшиво визначити достовiрно,

Коли iснують об'ективнi свiдчення того, що TaKi цiннi папери знецiнилися, накопичений
збиток, ранiше визнаний у складi капiталу, виводиться з капiталу та визнаеться у звiтi про

фirrаrrсовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за перiод, Сторнування таких збиткiв вiд
знецiнення за борговими iнструментами, якi об'сктивIrо вiдносяться до подiй, якi
вiдбулися пiсля знецiнення, визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про
сукупний дохiд) за перiод. Сторнування таких збиткiв вiд знецiнення за пайовою
iHcTpyMeHTiB не визнаеться у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд).
.Щанi фiнансовi активи визнаються за вирахуванням збитку вiд знецiнення.

OcttoBHi засобu mа неJиаmерiальнi акmuвu - OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи,
KpiM об'ектiв HepyxoMocTi, придбанi пiсля 1 сiчня 2001 року, вiдобрахаються за
iсторичною вартiстю, за вирахуванням накопиченого зносу та амортизацii та визнаного
збитку вiд знецiнення. OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи, придбанi до 1 сiчня 2001

року, вiдобрФкаються за iсторичною вартiстю, скоригованою в результатi перерахунку на
вплив iнфляцiТ, за вирахуванням накопиченого зносу та амортизацii та накопиченого
збитку вiд знецiнення.
Об'екти HepyxoмocTi вiдОбражаються за справедливою вартiстю.
На даry балансу, якщо заJIишкова BapTicTb об'екта Hepyxoмocтi суттсво вiдрiзняеться вiд
його справедливоi BapTooTi, Компанiя MorKe прийняти рiшення про переоцiнку об'екту
Hepyxoмocтi. У разi прийняття рiшення щодо переоцiнки по одному об'екту HepyxoMocTi
на ту саму дату здiйснюеться переоцiнка Bcix об'ектiв HepyxoMocTi.
Переоцiнена первiсна BapTicTb та сума зносу об'екта HepyxoмocTi визначаеться
множенням вiдповiдно первiсноi BapTocTi i суми зносу об'скта основних засобiв на iндекс
переоцiнки. Iндекс переоцiнки визначаеться дiленням справедливоi BapTocTi об'екта, який
переоцiнюеться, на його залишкову BapTicTb.
Сума першоi дооцiнки заJIишковоТ BapTocTi об'екта основних засобiв вкJIючаеться до
скJIаду додаткового капiта.ltу, а сума уцiнки - до скJIаду витрат. У разi наявностi (на дату
проведення черговоi (ocTaHHboi) дооцiнки об'екта HepyxoMocTi) перевищення суми
попереднiх уцiнок об'екта i втрат вiд зменшення його корионостi над сумою попереднiх
дооцiнок зtшишковоi BapTocTi цього об'екта i вигiд вiд вiдновлення його корисностi сума
черговоi (ocTaHHboi) доот(iнки, €ше не бiльше з€вначеного перевищення, вкпючаеться до
скпаду доходiв звiтного перiоду, а рiзниця (якщо сума черговоi (ocTaHHboi) дооцiнки
бiльше зазначеного перевищення) спрямовуеться на збiльшення iншого додаткового
капiталу. У разi наявностi (на даry проведення черговоi (ocTaHHboi) }чiнки об'екта
пepyxoмocтi) перевищення суми попереднiх дооцiнок об'екта i вигiд вiд вiдновлення його
корисноотi над сумою попереднiх уuiнок за.гrишковоТ BapTocTi цього об'скта i втрат вiд
зменшення його корисностi сума черговоi (ocTaHHboi) уцiнки, аJIе не бiльше зазначеного
перевищення, спрямовуеться на зменшення iншого додаткового капiталу, а рiзниця (я*що
сума черговоi (останньоi) уцiнки бiльше зазнаtIеного перевищення) включаеться до
витрат звiтного перiоду

Амортизацiя нараховуеться на прямолiнiйнiй ocHoBi за ставками, призначеними для
списан}Iя BapTocTi основних засобiв i неплатерiальних активiв протягом TepMiHiB ik
корисного використання. Щорiчнi ставки зносу i атuортизацii, використанi для амортизацii
груп основних засобiв та неплатерirulьних активiв, представленi таким чином:

Будiвлi
Iншi споруди
Мебrri та iнвен,гар
Транспортнi засоби

2%
10%
20-100%
20%

10



Комrr'ютери та офiснс обладнання 25%
Нематерiальнiактиви 10%

Лiквiдацiйна вартiс,гь, строки корисного використання та метод амортизацiТ основних
засобiв переглядаються I]a кiнець кожного фiнансового року. Вплив будь-яких змiн, tцо
в}lникають в результатi оцiнок, зроблених у попереднi тrерiоди, враховусться як змiна
облiковоТ оцiнки.

Прибуток або збиток, що виникають в результатi вибуття або лiквiдацii об'екта основних
засобiв, визначаеться як рiзниця мiж надходженнями вiд прод{Dку та балансовою вартiстю
активу i визнасться у скпадi звiту про фiнансовi результати (звiтi про сукупниЙ дохiд).

На кожну звiтну даry Компанiя здiйснюе оцiнку щодо HaJIBHocTi ознак того, що ii
примiщення i обладнання знецiнилися. Якщо TaKi ознаки iснують, Компанiя оцiнюе
вiдшкодовувану суму вiдповiдного активу, яка являе собою бiльшу з двох величин: чистоi
продажноi цiни активу або BapTocTi при використаннi. Якщо балансова BapTicTb активу
бiльше його передбачуваноi суми очiкуваного вiдшкодуваннrl, то вона аписуеться до суми
очiкуваного вiдшкодування, а рiзниця вiдображаеться у звiтi про фiнансовi результати
(звiтi про сукупний дохiд). Збиток вiд зменшеншI корисностi, визнаний для активу в
попереднi роки, сторнуеться в тому випадку, коли вiдбулася змiна оцiнки, використаноТ
для визначення його очiкуваного вiдшкодуваннrl.

3апасu - Запаси облiковуються за цiною придбання. Одиницею облiку запасiв е кожне
найменування цiнностей. На даry балансу запаси вiдображаються в бухгалтерському
облiку i звiтностi за найменшою з двох оцiнок: первiсною вартiстю або чистою вартiстю

реалiзаuii. Списання матерiальних цiнностей проводилось за методом FIFO.

Акцiонернuй капimшl - Внески в акцiонерний капiтал, зробленi до 1 сiчня 2001 року,
визнаються за первiсною вартiстю, скоригованою в результатi перерахунку на вплив
гiперiнфляцiТ. Внески в акцiонерний капiтал, зробленi пiсля 1 сiчня 2001 року, визнаються
за первiсною вартiстю

Креdumорська заборzованiсmь mа послу2а, не пов'язанi зi сmражування.п4 - Bci суми
кредиторськоi заборгованостi враховуються на ocнoBi метолу нарахувань.

Iншi зобов'язання - Iншi зобов'язання спочатку визнаються за справедливою вартiстю.
Згодом суми зобов'язань вiдображаються за амортизованою вартiстю, а вiдповiдна

рiзниця мiж чистип{и надходженнями та вартiстю погашёння визнаеться у звiтi про

фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) протягом TepMiHy дii зобов'язань з

використанЕям Iuетоду ефективноi процентноi ставки.

Поdаmок на прuбуmок - Витрати з податку на прибуток являють собою суму поточного
та вiдстроченого податкiв.

Сума витрат з поточного податку на прибуток визначаеться на ocHoBi оподатковуваного
прибутку, отриманого за piK. Оподатковуваний прибуtок вiдрiзняеться вiд чистого
прибрку, вiдображеного у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд),
оскiльки не включае статгi доходiв або витрац що пiдлягають оподаткуванню або
вiднесенrто на витрати в цiлях оподаткування в iншi роки, а також викпючае cTaTTi, якi
нiколи не оподатковуються або вiдносяться на витрати в цiлях оподаткування. Компанiя
розраховуе витрати з поточного податку на прибуток з використаннlIм ставок податку, що
дiють прот.qгом звiтного перiолу.

Вiдстрочений податок являе собою податок, якi передбачаеться сплатити або
вiдшкодувати за. рiзницями мiж балансовою вартiстю активiв i зобов'язань у фiнансовiй
звiтностi та вiдповiдними податковими базами, використаними для розрахунку
оподатковуваного прибугку, та облiковуеться з використанням методу балансових
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зобов'язань. Вiдстроченi податковi зобов'язання зазвичай визнаються щодо Bcix
тимчасових рiзниць, а вiдстроченi податковi активи визнаються в тiй Mipi, в якiй icHyc
ймовiрнiсть отримання майбугнього оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можна
буле ik реалiзуватлt, вiдносяться на ва.гtовi витрати тимчасовi рiзницi. TaKi активи i
зобов'язання не визнаються, якщо тимчасовi рiзницi виникають у результатi ryлвiлу або
первiсного визнання (KpiM випадкiв об'еднання пiдприсмств) iнших активiв i зобов'язань в

рамках операцiй, якi не впливають на розмiр Hi оподатковуваного, Hi облiкового
прибутку.

Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових, активiв переглядасться на кожЕу звiтну лаry
та зменшуеться у тiй Mipio в якiй бiльше не icHye ймовiрностi того, що буде отримана
достатнiй оподатковуваний прибуток для повного або часткового вiдшкодування активу.
Вiдстроченi податки розраховуються за податковими ставками, якi, як передбачаеться,
будуть застосовуватися в перiод погашенIц зобов'язання або реалiзацii активу.
Вiдстроченi податки вiдображають у складi звiry про фiнансовi результати (звiтi про
сукупний дохiд), за винятком випадкiв коли вони пов'язанi зi статтями, якi безпосередньо
вiдоброкаються у 'складi капiта.rцr, в такому випадку вiдстроченi податки також
вiдобра"lкаються у складi капiтагry.

Вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання у звiтi про

фiнансовий стан взаемно зараховуються i вiдображаються нетто у звiтi про фiнансовий
стан, коли:

- Компанiя мае юридично закрiплене право здiйснювати залiк поточних податкових
активiв за рахунок поточних податкових зобов'язань;
вiдстроченi податковi активи та вiдстроченi податковi зобов'язання вiдносяться до
податкiв на прибуток, якi стяцлоться одним i тим самипц податковим органом з одного
i того ж податкового суб'екта.

Визначення об'екта оподаткування податком на прибуток регулюеться нормами
Податксiвого кодексу УкраiЪи (далi - Кодекс).
fIротягом 2021 року та 2020 року для Bcix суб'ектiв пiдприемницькоТ дiяльностi, якi
здiйснюють господарську дiяльнiсть на територii Украihи та за ii межами, в т. ч. для
страховикiво об'ектом оподаткування податком на прибуток, що оподатковуеться за
основною ставкою у розмiрi 180/о, е фiнансовий результат до оподаткування, визначениЙ
за правилами бухгалтерського облiку, та вiдкоригований на рiзницi, якi виникають
вiдповiдно до положень Кодексу .

KpiM загального для Bcix суб'ектiв пiдприемницькоi дiяльностi об'екта оподаткуванuя,
нормами Кодексу передбачено наявнiсть для страховика ще одного об'екта
оподаткування - доходу за договорами страхування у розмiрах:

з О/о задоговорами страхування i спiвстрахування вiд об'екта оподаткуваннJI;

0 % за договорами з довгоотрокового страхуваIIrш життя, договорами добровiльного
медичного страхування та договорами cTpaxyBaHHrI в межах недержавного пенсiйного
забезпечення, зокрема договорами страхування додатковоТ пенсii.

ГIри цьому, вiдповiдно до норм Кодексу, нарахований страховиком податок на дохiд е

рiзницеrо, яка зменшуе фiнансовий результат до оподаткуванЕя такого страховика.
Вiдповiдно доходи вiд страховоТ дiяльностi оподатковуються двiчi: у складi податку на
дохiд та у складi податку на прибугок.

Операцiйна opeHda - Компанiя як орендодавець доходи вiд операцiйноi оренди
визнаються на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку дiТ вiдповiдноi оренди. Початковi
прямi витрати, понесенi орендодавцем при пiдготовцi i укладеннi договору операцiйноi
оренди, дЬдаються до балансовоi BapTocTi орендованого активу i визнаються на ocHoBi
прямолiнiйного методу протягом TepMiHy дiТ оренди.

Компанiя як орендар на дату початку оренди визнае актив з права користуванЕя та
зобоЬ'язання за договором оренди. Актив з права користування оцiнюеться за
собiвартiстю. На даry початку оренди, Компанiя оцiнюе зобов'язання за договором
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оренди в cyмi теперiшньоТ BapTocTi орендних платежiв, Iце не сплачених на таку дату.
Компанiя дисконтуе оронднi плitтожi, застосовуючи вiдсоткову ставку, яка передбачена

договором оренди. Якщо таку ставку не можн& легко визначити, Компанiя застосову€
додаткову ставку запозичення орендаря.

,Що ск.паду орендних платежiв, що враховуються при оцiнцi орендних зобов'язань за право
користування базовим активом протягом строку оренди вкпючаються:

- фiксованi шlатежi (включаючи по cyTi фiксованi платежi) за вирахуванням будь-
яких стимулiв до заключення договору оренди, що пiдлягають отриманню;

- змiннi оренднi платежi, що заJIежать вiд iндексу або ставки, якi первiсно оцiненi з
використаншIм такого iндексу чи отавки на дату початку оренди;

- суми, якi будуть сплаченi Компанiею за гарантiями лiквiдацiйноi BapTocTi;

- цiна реалiзацiI опцiону на придбанЕя активу, якщо Компанiя обгрунтовано
впевнена у тому, що вона скористаеться такою можливiстrо;

- 
штрафи за припиненнJI договору оренди, якщо умови оренди вiдображають

реалiзацiю Банком опцiоlту на дострокове припинення договору оренди.
Виключення для невизнання на балансi активу з права користування

Поdалльtuа оцiнка
Пiсля дати початку оренди Компанiя оцiнюс Bci активи з права користування, oKpiM тих,
що вiдповiдають визначенню iнвестицiйноi HepyxoMocTi, за собiвартiстю за вирахуванням
накопиченоi амортизацii накопиченого зменшення корисностi з коригуванням на суму
переоцiнки орендних зобов'язань вiдображеноi проти собiвартостi активу з права
користуванrш.
Амортизацiя активу з права користуванrrя здiйснюеться вiд дати початку оренди до кiнця
строку корисного використання базового активу, якщо оренда передас Компанii право
власностi на базовий (орендований) актив наприкiнцi строку оренди або якщо
собiвартiсть активу з права користування вiлображае факто що Компанiя скористаеться
можливiстю його придбати. В iнших випадках Компанiя амортизуе актив з права
користуванIuI з дати початку оренди до бiльш ранньоi з двох Таких дат: кiнець строку
корисного використанЕя активу з права користування та кiнець строку оренди.
Iншi вимоги до нарахуваннJI амортизацii, визнання зменшення корисностi за активом з

права користування аналогiчнi вимогам, що застосовуються до власних основних засобiв.
Коплпанiя розкривае активи з права користування, oKpiM тих, що вiдповiдають
визначенню iнвестицiйноi HepyxoMocTi у Звiтi про фiнансовий стан у cTaTTi KOcHoBHi
засобю> з деталiзацiею у Примiтцi <OcHoBHi засоби>.
Компанiя розкривае зобов'язання за договором оренди у Звiтi про фiнансовий стан за
Окремими статтями <Iншi довгостроковi зобов'язанЕя> та <<Поточна кредиторська
заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннямй> з детшiзацiею у Примiтцi <Iнша

кредиторська заборгованiсть>.

Пiсrrя дати початку оренди Компанiя розкривае у Звiтi про прибугки та збитки:
---- вiдсотки за ореrцним зобов'язаннjIм за статгями <Фiнансовi витрати>) / кIншi

фiнансовi доходи>);
амортизацiя активу з права користування у примiтцi <Операцiйнi витрати> за

, окремою статтею <Амортизацiя активу з права користуван}ш)).

Переоцiнка зобов'язань за dоzовором оренdu
Компанiя переоцiнюе орендне зобов'язання у випадку суттевого вiдхилення його
балансовоi BapTocTi вiд оцiненоi-бiльше, нiж на 10%.
Компанiя'змiнюе оцiнку орендних зобов'язань, дисконтуючи переглянугi оренднi платежi
з використаннJIм переглянугоi ставки дисконтування, якщо виконуеться буль-яка з умов:

- змiна строку оренди (у зв'язку з переглядом ймовiрностi виконання опцiоIry на
продовженуя або дострокового припинення оронди);

- 
змlна оцlнки можпивостi придбання базового активу;

- змiна платежiв, обумовлена змiною плаваючоi процентноi ставки.
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- Компанiя змiшое оцiнку орондних зобов'язань, дисконтуючи переглянутi оренднi
платежi з використанням незмiнноТ ставки дисконтування, якцо виконуеться
буль-яка з умов:

- змiна сум, якi, як очiкуеться, будугь сплаченi за гарантiею лiквiдацiйноi BapTocTi;

- змiна майбутнiх орендних платежiв внаслiдок змiни iндексу або ставки, що
використовуються для визначення таких платежiв.

Компанiя вiдображае суму переоцiнки орендного зобов'язання як коригуваннrI активу з
права користування (KpiM випадку зменшеншI балансовоi BapTocTi активу з права
користування до нуля). У випадку, коли балансова BapTicTb активу з права користування
зменшилася до нуля та вiдбуваеться подальше зменшення орендного зобов'язання,
Коплпанiя визнае решту суми у складi прибугкiв або збиткiв.

Моduфiкацii d оzовору оренdu
Компанiя розглядае модифiкацiю договору оре}ци як окремий договiр оренди, якщо
виконуються умови:

- модифiкацiя збiльшуе сферу дii договору оренди, додаючи право на користуванIuI
одним або бiльшою кiлькiстю базових активiв;

- 
компенсацiя за договором збiльшуеться на суму, що вiдповiдае цiнi окремого
договору за збiльшений обсяг з вiдповiдними кориryваннями, що вiдображають
обставини конкретного договору.

,Щля модифiкацii договору оренди, яка не розглядаеться як окремий договiр оренди, на

даry набрання чинностi модифiкацiею, Компанiя :

.- розподiляс компенсацiю, зазначену в модифiкованому договорi оренди;

- визначае строки модифiковаlrоi оренди;

- переоцiнюе орендне зобов'язання шляхом дисконтування переглянутих орендних
платежiв iз використанням переглянутоi ставки дисконтування.

Переглянута ставка дисконтуваншI визначаеться як вiдсоткова ставка, яка передбачена

договором оренди для зttлишкового строку оренди або як додаткова ставка запозичення
орендаря на дату набрання чинностi модифiкацii оренди, якщо ставку вiдсотка, неявно
передбачену в орендi, не можна легко визначити.

,Щ:rя модифiкацii договору оренди, яка не розглядаеться як окремий договiр оренди, на

лаT набрання чинностi модифiкацiею, Компанiя:

- 
зменшуе балансову BapTicTb активу з права користування на суму часткового або
повного припинення оренди для модифiкацii, що зменшуе обсяг договору оренди;

- буль-який прибугок або збиток, пов'язаний iз частковим або повним
припиненням оренди вiдображаеться за статтею <Адмiнiстративнi витрати> Звiry
про прибугки та збитки;

- вiдображае коригування активу з права користуванrш з урахуванням ycix iнших
модифiкацiй договору оренди.

Резерва - Резерви визнаються, коли у Компанii е поточне юридичне або конструктивне
зобов'язання, що виникпо в результатi минулих подiй, дIя погашенtUI якого, ймовiрно,
буде потрiбно вибуггя pecypciB, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди; причому розмiр
такого зобов'язання можна достовiрно визначити.

YMoBHi зобов|язання mа акmuвч - YMoBHi зобов'язання не визнаються у звiтi про

фiнансовий отан, аJIе розкриваються у примiтках до фiнансовоТ звiтностiо за винятком
випадкiв коли вибутгя коштiв у результатi ik погашення малоймовiрно. Умовний актив не
визнаеться у звiтi про фiнансовий стан, аJIе розкриваеться у примiтках до фiнансовоi
звiтностi, коли icHye можливiсть отримашш економiчних вигод.

Пенсiйнi mа iHuli зобов'язання за вuплаm(и4.а працiвнtлкаrtt - Вiдповiдно до вимог

украiЪського законодавства Компанiя утримуе суми единого внеску на
загалы,Iообов'язкове держав}Iе соцiальне страхування iз заробiтноi плати працiвникiв для
сплати до системи загальнообЬв'язкового деря€вного соцiального страхуваrrня УкраТни.
Такий внесок вкJIючае в себе i вiдрахування до Пеrrсiйного фонду. Iфiшt того, така
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система единого внеску передбачас розрахунок поточних виплат роботодавцем у виглядi
вiдсоткiв вiд загальноТ суми поточних виплат персоналу. TaKi витрати визнаються в

перiодi, до якого вiдносяться вiдповiднi виплати заробiтноi плати працiвникаrи. Пiсля
виходу на пенсiю yci пенсiйнi виплати здiйснюються ,Щержавним пенсiйним фондом
Украiни, Компанiя не мае яких-небудь додаткових угод щодо пенсiйного забезпечення,
KpiM участi в державнiй пенсiйнiй сиотемi Украiни, якi б вимагали здiйснення пенсiйних
BHecKiB iз заробiтноi плати працiвникiв на ooHoBi розрахунку вiдсоткiв вiд загальноТ суми
поточних виплат персонаIry. KpiM того, Компанiя не мае зобов'язань по виплатi пiльг, що
надаються працiвникам пiсля виходу на пенсiю, або iнших iстотних надаються виплат, що
вимагають нарахування.

Проценпнi dохоdа mа вuлпраmz - Процентнi доходи та витрати визнаються за методом
нарахуваннJI з використанням методу ефективноТ процентноТ ставки, Метод ефективноi
процентноi ставки е методом розрахунку амортизованоi BapTocTi фiнансового активу або

фiнансового зобов'язання (ёrбо групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов'язань) та

розподiлу процентних доходiв або процентних витрат протягом вiдповiдного Перiоду.
Ефективна процентна ставка являе собою ставку, яка точно дисконтуе очiкуванi майбутнi
виплати або надходження грошових коштiв протягом передбачуваного TepMiHy
використання фiнансового iHcTpyMeHTa або, коли доречно, бiльru короткого перiоду ло
чистоi балансовоi BapTocTi фiнансового активу або фiнансового зобов'язання.

Якщо фiнансовий актив або група аналогiчних фiнансових активiв списуеться (частково
списуеться) в результатi збитку вiд знецiнення, процентнi доходи в подirльшому
визнаються з використанням процентноТ ставки, яка застосовувалася для дисконтування
майбутнiх грошоврIх потокiв для lдiпей оцiнки збиткiв вiд знецiнення.

Операцii в iноземнчх ва]rюmъх - MoHeTapHi активи та зобов'язання, вирalкенi в iноземних
валютах, переводяться в гривнi по вiдповiдних курсах обмiну вЕuIют, чинним на звiтну
дату. ОперацiI в iноземних вЕuIютах враховуються за курсом обмiну валют, який
встановлений Нацiональним банком УкраТни на дату вiдповiдних операцiй. Bci
реалiзованi i нереалiзованi прибугки та збитки, що виникають в результатi курсових

рiзнl.tць, включаються в чистий прибуток вiд курсових рiзниць у складi звiry про

фiнаrrсовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за перiод.

Курси обмiну ваJIют на кiнець звiтних перiодiв,

фiнансовоi звiтностi, представленi таким чином:

Гривня/долар CIIIA
Гривня/свро

використанi Компанiею при складаннi

31 грулня 31 грулня
2021 року 2020 року

z7,2782

з0,9226

28,2746

з4,7з96

Сферu прайняmmя iсmоmнuж суdаrcень керiвнuцmва mа ocHoBtli dlлсерела
невлlзначелlосплi оцiнок - Пiдготовка фiнансовоi звiтностi Компанii вимагас вiд
керiвництва прийняття оцiнок i сулrкень, якi впливають на представленi в звiтностi суми
активiв i зобов'язаrtь на звiтну дату, а також вiдображенi суми доходiв i витрат протягом
звiтного перiоду. Керiвництво на постiйнiй ocHoBi здiйснюе оцiнку своiх оцiнок i
судя(ень. Керiвництво засновуе своI оцiнки i судження на iсторичному досвiдi та на

рiзнлtх факторах, якi вважаються обгрунтованимLI за даних обставин. Фактичнi результати
можуть вiдрiзнятися вiд даних оцiнок в разi застосування рiзних пригtущень або упrов.
Насryпнi оцiнки та судження вв€Dкаються вчDкJIивими для представлення фiнансового
стану Компанii.

CmpatoBi рвервu - ocHoBHi припущення стосуються невизначеностi, пов'язаноi з сумами

резервiв за страховими договорами. У вiдношеннi резервiв за договорами страхування
оцiнки повиннi здiйснюватися як для передбачуваноТ остаточноi суми заявлених, але не
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врегульованих збиткiв на звiтЕу даry (<РЗНУ>), так i для передбачуваноТ остаточноi суми
збиткiв, що стttлися, але не заявленi на звiтну даry (кРIIНУ> ). Може знадобитися значний
перiод часу, перш нiж можна буле з упевненiстю встановити 0статочну суму страхових
збиткi,в, а для певних видiв полiсiв РПt{У становлять бiльшу частину, зобов'язань,
вiдображених у звiтi про фiнансовий стан.

Основне припущення, що лежить в ocHoBi методик, використовуваних Компанiею,
полягас в тому, що минулий досвiд КомпанiТ з вреryлюваншI страхових збиткiв
використовуеться для прогнозування майбутнiх страхових претензiй i, вiдповiдно,
остаточних страхових збиткiв. По cyTi, TaKi плетодики екстраполюють суму врегулювання
сплачених i понесених збиткiв, середнi витрати за одною вимогою i кiлькiсть претензiй на
ocHoBi спостережень за попереднi роки i передбачуваних коефiцiентiв збиткiв.
Попереднiй досвiд страхових виплат, головним чином, аналiзуеться за видами страховоТ
дiяльностi. Великi cTpaxoBi вимоги зазвичай вреryльовуються окремо, як шляхом

резервування за номiнальною вартiстю оцiнок, зроблених експертами з оцiнки збиткiв,
так i окремиN{ прогнозуванням з метою вiдображення ik майбугнього розвитку. У
бiльшостi випадкiв не icHye чiтко визначених припущень щодо майбутнього зростання
сум вимог або коефiцiентiв збиткiв. Замiсть цього, використовуються припущення,
заснованi на даних вреryлюваншI претензiй в минулому, на яких базуються прогнози.
Також, використовуеться додаткове якiсне судження для оцiнки меж, до яких минулi
тенденцii можна використовувати в майбутньому для того, щоб визначати передбачувану
остаточну суму збиткiв, що представляють собою ймовiрний результат з ряду можJIивих

результатiв, беручи до уваги Bci невизначенi Моменти,

Станом на 3 1 грудня 202l року та 3 1 грулIrя 2020 року балансова BapTicTb резерву збиткiв
скпала 52 |69 тисяч гривень та47 404 тисяч гривень, вiдповiдно.

Подальшi судженЕя використовуються у вiдношеннi можливостi вiдшкодування нчшежних
сум вiд перестрахувальникiв i лебiторськоТ заборгованостi по регресах, Компанiя для
оцiнки можJIивостi вiдшкодування дебiторськоi заборгованостi по регресах використовуе
iсторiю оплат регресiв в Компанii, що налiчуе бiльше 20 кварталiв. Базуючись на цих
даних, булуються трикутники розвитку оплат. Використовуючи акryарний метод
<модифiкацiТ ланrцоговоi драбини>), отримуеться оцiнка майбутнiх ошlат по регресам.
Такий пiдхiд дозволяс отримувати результат розрахунку без використаншI iнформацiT щодо
розмiру нарахованих регресiв, а отже дозволяе бути незалежним вiд змiни метбдики
нарахуванЕя регресiв.
При розрахунку резерву cyMHiBHoi заборгованостi використовувався результат мiж
нарахованими доходами по регресах та розрахованою сумою вiдшкодування
заборгованостi по регресам.
Спецiальнi резерви пiд безнадiйну заборгованiсть формуються, беручи до уваги
платоспроможнiсть перестраховикiв, досвiд отримання виплат вiд них i будь-яki

розбiжностi, про якi стало вiдомо Компанii.

Iнвесmuцiйна нерухомiсmь - Об'екти iнвестицiйноТ HepyxoмocTi оцiнюються за
справедливою вартiстю. Щля визначення справедливоi BapTocTi офiсноТ булiвлi, яке
здасться в оренду за ставками нижче ринковIлх, використовувався метод дисконтованих
потокiв грошових коштiв (дохiдний метод). Станом на 31 грудшI 2021 року та 31 грулня
2020 року iнвестицiйна HepyxoMicTb вiдсугня.

Вidсmроченi поdаmковi акmавu mа поdаmковi зобов'язання - Керiвництво Компанii
впевнене в тому, що вiдстроченi податковi активи на звiтну дату мають визнаватися в
повному обсязi, оскiльlси icHye велика ймовiрнiсть, що данi вiдстроченi податковi активи
булуть повнiстю реалiзованi. Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грулня 2020 року
балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв скJIала I 027 тисяч гривень та 1 010
тисяч гривень, вiДповiдно.
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Оцiнка фiнансовuх iнсmруменmiв - Фiнансовi iнструменти, що класифiкуються як наявнi
для продrDку, вiдображаються за справедJIивою вартiстю. Справедлива BapTicTb таких

фiнансових iHcTpyMeHTiB являе собою передбачувану суму, за яку даний фiнансовий
iHcTpyMeHT можна обмiняти в операцiТ мiж зацiкавленими сторонами, KpiM операцiй
примусовоi або лiквiдацiйноТ продажу. Якщо для такого iHcTpyMeHry icHye ринкова цiна,
справедлива BapTicTb розрахову€ться з урахуванням ринкових котирувань, Якщо
параметри оцiнки не спостерiгаються на ринку або не можуть бути отриманi з

спостережуваних ринкових цiн, справедлива BapTicTb визначаеться шляхом аналiзу iнших
пiддаються спостереженню ринкових даних, прийнятних для кожного продукту i моделей

цiноутворення, якi використовують математичну методологiю на ocHoBi
загальноприЙнятих фiнансових теорiЙ. Моделi цiноутворення враховують договiрнi
умови по цiнних паперах, а також ринковi параметри оцiнки, TaKi як процентнi ставки,
нестабiльнiсть, курси обмiну валют та кредитний рейтинг контрагента. У разi вiдсутностi
ринкових параметрiв оцiнкио керiвництво застосовуе судження щодо найкращоi своеТ
оцiнки такого параметра з метою визначення обГрунтованого вiдобра:кення того, яку цiну
мiг би визначитI{ ринок для даного iнструменту.При прийняттi даного професiйного
судження використовуються рiзноманiтнi методи, вкпючаючи данi щодо iнших
аналогiчних iHcTpyMeHTiB, iсторичнi данi та методику екстраполяцii. Найбiльш
достовiрним пiдтвердженням справедливоi BapTocTi фiнансового iHcTpyMeHTa при
первiсному визнаннi е фактична цiна операцii, за винятком випадкiв коли BapTicTb
iHcTpyMeHry пiдтверджуеться шляхом порiвняння з ринковими даними. Буль-яка рiзниця
мiж цiною операцiТта вартiстю, отриманоi при застосуваннi методiв оцiнки, не визнаеться

у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) при первiсному визнаннi.
Подальпri прибутки або збитки визнаються лише в тiй Mipi, в якiй вони пов'язанi iз змiною
чинtlикiв, якi учасники ринку розглядаюlъ при цiноутвореннi.

Компанiя вважае, що облiкова оцiнка, пов'язана з оцiнкою фiнансових iHcTpyMeHTiB, для
яких вiдсутнi котирування ринкових цiн, е основним джерелом IIевизначеностi оцiнок у
зв'язку з тим, що: (i1 

"о"а 
J"л"rо схильна до змiн вiд перiо.а-у до перiолу, оскiльки вона

вимагае вiд керiвництва приймати приtryщення щодо процентних ставок, волатильностi,
KypciB обмiну вzulют, кредитного рейтингу контрагента, оцiночних кориryвань i характеру
конкретних операцiй та (ii) вплив, який визнання змiни в оцiнках зробить на активи,
вiдображенi в звiтi про фiнансовий стан, а також звiтi про фiнансовi результати (сукупний

лохiд), може виявитися iстотним.

Операцiii Яdерноzо сmраховоео пулу (ЯСП) - Об'еднання кЯдерний страховий гryл>

створено вiдповiдно до Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 23 червня 2003 роttу
Ng953 на виконання мiжнародних зобов'язань ,Щержави УкраiЪа за Вiденською (19б3р.)
Конвенцiею про цивiльну вiдповiдальнiсть за ялерну шкоду, вимог Законiв Украiни <Про
tsикористання ядерноi енергiТ та ралiачiйну безпеку>, <Про цивiльну вiдповiдальнiсть за
ядерrry шкоду та ii фiнансове забезпечення) та <Про страхування),
В статгi 13 Закону <Про страхування) прописано, що страховики якi мають дозвiл на
страхування вiдповiдальностi операторiв ядерних установок за шкоду, що може бути
заподiяна внаслiдок ядерного iнциденту, зобов'язанi утворити ядерний страховий гryл.

Основним завданням Украiнського ядерного страхового гryлу е органiзацiя та
координацiя страхування i перестрахування украiнських ядерних ризикiв, що виникають
пiд час експлуатацii АЕС та транзитному транспорryваннi територiею Украiни ядерних
матерiалiв, прийняrтя у перестрахування ризикiв закордонних ядерних операторiв,
Члени ЯСП це страховики - резиденти, що отримtши у встановленому порядку лiцеrrцiю
на право проведення обов'язкового страхування цивiльноi вiдповiдальностi оператора
ядерноТ установки за шкоду, яка, lvloжe бути заподiяна внаслiдок ядерного iнциденry,
визнають установчий договiр та Стаryт rrулу, вI{утрiшнi правила i положення гryлу i
зобов'язуlоться ik дотримуватись, та за рiшенням Загальних зборiв rryлу прийнятi в члени
гtулу. Члени tryлу мають права та обов'язки, якi визначаються Статугом пулу,
положенняNIи, правилами Tit стандартами ЯСП.

1,7



ЯСП е гryблiчною органiзацiею, його керiвництво с членами Ради Лiги страхових
органiзацiй УкраiЪи, Правлiння Украiнського ядерного товариства, Ревiзiйноi KoMicii
УкраТнського ядерного форуму, Громадських рад .Щержавноi iнспекцii ядерного

реryлювання Украihи, ,Щержавноi фiскальноТ сrryжби Украihи, MiHicTepcTBa палива та
енергетики Украihи та Нацiональним банком Украiни.
Страхова дiяльнiсть ЯСП ведеться через уповноваженi cTpaxoBi компанii, що ix
призначають Загальнi Збори або Рада пулу iз числа учасникiв. Загальними Зборами членiв
ЯСП уповновiDкеною компанiею затвердхено АТ <ПРОСТО-страхування) (Протоколом
NЬ 88 вiд 27 листопада 2015 рокута протокол Ns 89 вiд 18 грулня 2015 року).
Загальнrrми зборами ЯСП було доручено АТ кIIРОСТО-страхування) укласти договори
доруIенruI з кожним iз членiв пулу на пiдписання договорiв перестрахування (ковер-нот)

цивiльноi вiдповiда-гlьностi ,ЩП <Енергоатом)) за ядерну шкоду на страховий перiод з 29
квiтня 2016 року, а також договорIl доручення з кожним iз членiв гryлу на пiдписання
договорiв з вхiдного перестрахуванrul на перiод з 01.01.20lб року та отримати довiреностi
за цими договорами.
АТ KIIPOCTO-cTpaxyBaHHlI)), як уповновalкена компанiя зобов'язана, згiдно внутрiшнiх
нормативних документiв об'еднання <Ядерний страховий гryл> та,/ або письмових,
оформлених ншIежним чином розпоряджень ЯСП вчиняти вiд iMeHi членiв гryлу
(/]овiрителя) TaKi дii:

пiдписувати договори обов'язкового страхування цивiльноТ вiдповiдальностi

,Щержавного пiдпрйемства <Нацiональна атомна енергогенеруюча компанiя
<Енергоатом> (надалi,ЩП <Енергоатом>) , за ядерЕу шкоду i додатковi угоди до них;
пiдписувати договори перестрахування (ковер-ноти) за дорученням членiв гryлу;

перераховувати перестраховi платежi згiдно до договорiв перестрахуванIш;

:. отримувати на поточний рахунок cTpaxoBi платежi згiдно з умовами ,Щоговорiв
страхування, рiшеннями Загальних зборiв членiв ЯСП;
перераховувати ,Щовiрителю належну йому частину страхових платежiв, отриманих
вiд ДП кНАЕК <<Енергоатом>>, згiдно з його часткою в eMKocTi пулу;
перераховувати перестраховi платежi згiлно до договорiв перестрахування;
пiдписувати договори таlабо ковер-ноти з вхiдного перестрахування за дорученням
членiв rryлу;
перераховувати перестраховi платежi згiдно з договорами доручення i квотами членiв
гryлу, затвердженими рiшенням загальних зборiв
при виникненнi збиткiв за,Щоговором cTpaxyBaHIuI здiйснювати вiд iMeHi i за рахунок
.Щовiрителя виплати страхового вiдшкодування в частинi його вiдповiдальностi.

розмiщення тимчасово вiльних коштiв, отриманих цри виконаннi договору на
депозItтних TaJ або поточних рахунках.

Прайняmmя новчх i переzлянуmчх сmанdарmiв МСФ3 mа lk iнmерпреmсцii'- Насryпнi
HoBi стандарти та тJryмаченЕя набули чинностi та стаJIи обов'язковими до застосування
Компанiею з 01 сi.lня 2021 року:

проL!енmноt cmaBKl,t)ц (фаза II)

.Щовгий час мiжбанкiвськi ставки пропозицii (LIBOR, EURIBOR) розгляд{шися як
еталоннi. Ще означало, зокрема, що багато фiнансових iHcTpyMeHTiB було <<прив'язано>> до
цих ставок. BTiM, останнiми роками зростаJIо незадоволення цiноутворенням на
банкiвському ринку. Лунали нарiкання на те, що великi фiнансовi iнстиryчii можуть
манiпулювати piBHeM ставок пропозицiI у cBoix iHTepecax. Тому злiйснюеться поступова
замiна мiжбанкiвських ставок пропозицii на HoBi так званi без ризиковi ставки.
По-перше, вiдбудеться змiна договорiв та договiрних грошових потокiв: замiсть ставок
LIBOR та EIIRIBOR булуть використанi iHпli ставки, з новим принципом формування
цiни. I, по-друге, якщо мЕтодики оцiнки тих чи iнших об'ектiв облiку прив'язанi до ставок
LIBORTa EURIBOR, iх теж потрiбно буде переглянути.
Поправки вносять змiни до ряду вимог з облiку хеджуваIIЕя для звiльнення вiд
потенцiйних наслiдкiв невизначеностi спричиненоi реформою IBOR. KpiM того, поправки
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вимагають вiд компанiй розкритгя iHBecTopaM додатковоi iнформацii щодо операцiй
хеджування, що перебувають пiд прямим впливом цих невизначеностей, та iнших ризикiв
спричинених реформою.
Поправки запроваджують практичний прийом, вiдповiдно до якого модифiкацii, якi
виникають внаслiдок rцiеi реформи, облiковуються шляхом коригування ефективноi
ставки вiдсотка.
Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2021року.
Компанiя не очiкуео що данi поправки матим5rгь буль-який вплив на фiнансову звiтнiсть.

Насryпнi HoBi стандарти, поправки та тлумаченшI, щQ будуть обов'язковими для
застосування у рiчних перiодах, починаючи з 01 сiчня 2022 року та пiзнiших перiодах,
Компанiя не застосовувала достроково.

В TpaBHi 2017 року Рада з МСФЗ огryблiкува.гlа МСФЗ 17 <CTpaxoBi контракти>), новий
всеосяжний стандарт фiнансовоi звiтностi для договорiв страхування, який розглядае
питанtul визнанrul i оцiнки, подання та розкриття iнформаuii. Коли МСФЗ 17 всryпить в
силу, BiH замiнить собою МСФЗ 4 <CTpaxoBi контракти>), який був випущений в 2005

роцi. МСФЗ 17 застосовуеться до Bcix видiв договорiв страхування (тобто страхування
житгя i страхування, вiдмiнне вiд страхуванЕя життя, пряме страхуваннJI i
перестрахування) незалежно вiд виду органiзачii, яка виIтускае ik, а також до певних
гарантiй та фiнансових iHcTpyMeHTiB з умовами дискрецiйноТ 1^racTi.
е кiлька виняткiв зi сфери застосування. OcHoBHh мета МСФЗ 17 полягас в наданнi моделi
облiку договорiв стрtlхуваннъ яка е бiльш ефективною i послiдовною для страховикiв. На
вiдмiну вiд вимог МСФЗ 4, якi в основному базуються на попереднiх мiсцевих облiкових
полiтиках, МСФЗ 17 надае всебiчну модель облiку договорiв страхуваннJI, охоплюючи Bci
доречнi аспекти облiку.
МСФЗ 17 набувае чинностi починаючи з 01 сiчня 2023 року або пiсля цiеi дати, при цьому
вимагаеться розкриття порiвняльноi iнформацiТ. Компанiя оцiнюе ефект вiд застосування
МСФЗ |7 Haii фiнансову звiтнiсть.

звiльнення Bid засmосування МСФЗ \FRS) 9 кФiнансовi iнсmруменtпu>
Поправки дозволяють скористатись звiльненням вiд застосування МСФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>> та продовжувати застосування МСБО З9 кФiнансовi iнструменти: визнання
та оцiнкa> до t сiчня 2023 pol<y.

уеоdах Mictc irlBecmopoM i йоzо асоцiйовано'i орzанiзацiею або спiльнuм
пidпрuемсmвом>

Поправки розглядають протирiччя мiж МСФЗ (IFRS) 10 та МСФЗ (IAS) 28, в частинi
облiку втрати контролю над дочiрньою органiзацiею, яка продаеться асоцiйованому
пiдприемству або спiльному пiдприемству або вноситься в них. Поправки роз'яснюють,
що прибуток або збиток, якi виникають в результатi пролажу або внеску активiв, що
представляють собою бiзнес згiдно з визначенtulм в МСФЗ (IFRS) 3, в угодi мiж
iHBecTopciM i його асоцiйованою органiзацiею або спiльним пiдприемством, визнаються в
повному обсязi. Однак прибуток або збиток, якi виникають в результатi пролажу або
вIIеску активiв, якi не становлять собою бiзнес, визнаються тiльки в межах часток участi,
HalIBHиx у iнших, нiж органiзацiя, iHBecTopiB в асоцiйованого пiдприемства або спiльному
пiдприемствi. Рада з МСФЗ перенесла дату вступу даних поправок в силу на
невизначений TepMiH, проте органiзацiя, яка застосовуе данi поправки достроково,
повинна застосовувати ik перспективно.
Компанiя не очiкуе, що данi поправки матимуть буль-який вплив на фiнансову звiтнiсть.
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Поправки уточнюють, якi витрати включае суб'ект господарюванIuI при визначеннi
BapTocTi виконання договору при оцiнцi чи е договiр обтяrк.гlивим.

Рада з МСФЗ доповнипа МСБО 37 положенням про те, що BapTicTb виконан}ш контракту
вкпючае витрати, якi безпосередньо пов'язанi з контрактом (п.б8). Стандарт доповнений
п.68А з прикJIадами витрат, якi безпосередньо пов'язанi з договором на поставку ToBapiB
або послуг:

-прямi труловi витрати (наприклало заробiтна шIата працiвникiв, якi виробляють i
поставляють товари або надають послуги безпосередньо контрагенry);

- прямi матерiальнi витрати (наприклад, матерiали, що використовуються при виконаннi
контракry);

-розполiленi 
витрати, якiбезпосередньо пов'язанiз контрактом (наприклад, витрати на

управлiння коцтрактами i нагляд за ними; страхування; амортизацiя iHcTpyMolпiB,
обладнання та активiв у формi права користування, якi використовуються при
виконаннi контракry);

- витрати, явно вiднесенi на рахунок контрагента за договором; а також

- iншi витрати, понесенi тiльки тому, що пiдприемство укпаJIо договiр (наприклад,
платежi субпiдрядникам).

При цьому загальнi та адмiнiстративнi витрати не стосуються безпосередньо договору,
якщо тiльки вони не вiдносяться на рахунок конкретного контрагента за договором.
Поправки набирають чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з або пiсля 01 сiчrrя
2022року.
Компанiя не очiкуе, що данi поправки матимуть буль-який вплив на фiнансову звiтнiсть.

Поправки пояснюють, що зобов'язаншI слiд вiдносити до категорii короткострокових або

довгострокових заJIожно вiд прав, наявних у пiдприемства на кiнець звiтного перiолу. На
таку кпасифiкацiю не впливають очiкування пiдприемства або подii пiсля звiтноТ дати
(наприклад, порушення обмежуваJIьних умов (KoBeHaHTiB) або отримання вiдмови вiд
вимоги дострокового погашення). У поправцi також пояснено, що саме МСБО 1 мае на

увазi пiд (врегулюванЕям> зобов'язання.
,Щля класифiкацiТ зобов'язань установлено TaKi вимоги:

- зобов'язаIIня нaшежать до категорiТ довгострокових, якщо на кiнець звiтного перiоду
в суб'екта господарювання е icToTHe право на вiдстрочення ik врегулювання як
MiHiMyM на дванадцять мiсяцiв. У новiй Bepcii стандарту бiльше не згадуеться
<безумовне право), оскiльки кредити рiдко бувають безумовними (напришlад, з Tiei
причини, що кредитна угода може мiстити особливi умови);

- визначаючи кпасифiкацiю, розглядають наявнiсть права, аJIе не розглядilють питання
про те, чи реалiзус суб'ект господарюваншI це право. Таким чином, очiкування
керiвництва не впливають на кпасифiкацiю;

- право вiдстрочити погашенFIя зобов'язання iclrye тiльки в тому випадку, якщо
органiзацiя дотримусться визначенIж договором умов на звiтну даry. Зобов'язання
класифiкуеться як короткострокове, якщо на звiтrry лаry або до неi було порушено
якусь умову, HaBiTb якщо пiсля закiнчення звiтного перiоду вiд кредитора отримано
звiльнення вiд обов'язку виконувати цю умову. З другого боку, кредит
класифiкуетьёя як довгостроковий, якщо особливу умову за таким кредитом
порушено тiльки пiсля звiтноi дати;

- 
(врегулювання) визначаеться як погашення зобов'язання грошовими коштами,
iншими ресурсами, що являють собою економiчнi вигоди, або власними пайовими
iнструментами органiзацii, Стандартом передбачено виняток для конвертованих
iHcTpyMeHTiB, якi можуть конвертуватися у власний капiтаll, але тiльки щодо тих
iHcTpyMeHTiB, за якими опцiон на конвертацiю класифiкують як iHcTpyMeHT власного
капiтацr, який е окремим компонентом скпадного фiнансового iHcTpyMeHry.

Iз практичного погляду змiни в МСБО 1 не обов'язково викJIичуть змiни в класифiкацiТ
зобов'язань. Здебiльшого така класифiкhцiя залишиться незмiнною. Однак HoBi вимоги
можуть вплинути на класифiкацirо зобовОязань, якщо ранiше пiд час визначення
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класйфiкачii враховуваJIися намiри керiвництва на додачу до договiрних умов
зобов'язання.

Ще один практичний аспект, на який варто зверЕуги увагу * це порушення особливих

умов кредитних договорiв (KoBeHaHTiB) та отримання вiд кредиторiв вiдмови вiд права
вимоги дострокового погашення за такого порушення або тимчасового звiльнення вiд
KoBeHaHTiB (англ. Kwaiven). Змiнений стандарт мае покпасти край cyMHiBaM та суперечкам
навколо цих питань. Тепер у стандартi чiтко визначено, шо виконання умов та вимог
кредитного договору слiд аналiзувати станом на звiтну дату, HaBiTb якщо кредитори
перевiрятимуть ik виконання пiзнiше, наприкпад, пiсля отримання фiнансовоТ звiтностi.
Таким чином, якщо передбачено можпиве порушення KoBeHaHTiB на звiтну даry,
пiдпрlлемство ма€ подбати зазда.гtегiдь до звiтноi дати (тобто HaBiTb до того, як таке
порушення сталося) про отриманrш вiд кредиторiв вiдмови вiд права вимоги
дострокового погашення, аби така вiдмова могла братися до уваги для класифiкацii
зобов'язань на звiтну даry.
Поправки набувають чинностi для рiчних звiтних перiодiв, що починаються 01 сiчня2022
року або пiсля цiеТ дати, i повиннi застосовуватися ретроспективно.
Компанiя не очiкуе, що данi поправки матимуть буль-який вплив на фiнансову звiтнiсть.

Поправка оновлюс посиJIання у МСФЗ З на концептуаJIьну основу фiнансовоТ звiтностi
без змiни порядку вiдображення в облiку об'еднань бiзнесу.
Поправка набирае чинностi для рiчних перiодiв, якi починаються з 01 сiчня 2022 року,
Компанiя вва)кае, що змiнений стандарт не вплине на фiнансову звiтнiсть.

Поправки забороняють компанii вилl"rати iз BapTocTi основних засобiв, прибутки вiд
продtDку обОектiв, вироблених, поки компанiя готуе актив до цiльового використання.
HaToMicTb компанiя визнае TaKi прибутки вiд продarку та пов'язанi з ними витрати у
прибугку чи збитку.
Компанiя вва)кае, що змiнений стандарт не вплине на фiнансову звiтнiсть.

Змiни, якi застосовуються до рiчних перiодiв, що починаються з 01 сiчня 2022 року iз
можливiстю раннього застосування. Вносяться незначнi змiни до перелi.tених ншкче
стандартiв:

- МСФЗ 1 <Перше застосування мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi> -

Поправка дозволяе дочiрньому пiдприемству, яке застосовуе гryнкт Dlб (а) МСФЗ 1,

визначати сукупнi трансляцiйнi рiзницi, викориOтовуючи суми, представленi його
NIатеринським пiдприемством, виходячи з дати переходу материнськоi компанii на
МСФЗ;

---.- МсФЗ 9 <Фiнансовi iнструменти) - Роз'яснюеться перелiк оплат, якi компанiя
вкпючае до гонорарiв у TecTi к10 вiдсоткiв> для припинення визнання фiнансових
зобов'язань, при оцiнцi того, чи сутгево вiдрiзняються умови нового або змiненого

фiнансового зобов'язання вiд умов первiсного фiнансового зобов'язання;

- Iлюстративний приклад 13 до МСФЗ 16 кОренлa> - усувае потенцiйну невизначенiсть
щодо облiку стимулiв оренди;

- МСБО 41 <Сiльське господарсгво)) - Поправка усувае вимоlу пункту 22 МСБО 41

щодо викпючення суб'ектаL{и господарюванIи грошових потокiв пов'язаних з
оподаткуванням при вимiрюваннi справедливоi BapTocTi бiологiчного активу з

використанЕям методики теперiшньоI BapTocTi,
Компанiя вважае, що данi змiни не вплинуть на фiнансову звiтнiсть.
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. cTPAxoBI прЕмIi
(рядки 2010, Z0| |, 20|2, 201З, 2014 Звir;, лрб фiнансовi результати (звiту про
сукупнил"r лохiд)

В нижчеlлаведенiй зведенiй таблицi представленtлй ана.lIiз с,трахових премiй за. вLIдами

лiяльносr,i за перiод, що закiнчився 31 грудня 2021 року:

Страхува
ння

наземно
г0

транспорту
(Каско)

Валовi cTpaxoBi премii 84 689
Частки страхових
платежiв, якi
повертаIоться
страхуваль}lикам
Зп,riна резерву
нозароблених премiй

Частки страхових
премiй належlri
перестраховиI(аNI (l 606)
зплiна частки
перестраховикiв в

резсрвi незароблених
rIремiй (521 )

Чистi заробленi
cTpaxoBi премit (ряdок
2010 Звiпу) 17 176

Страхува
ння

наземно
го

трашспорту
(Каско)

Валсrвi cTpaxoBi премii
Частки страхових
платея<iв, якi
llовOртаються
страхувальника]\,l
Змiна резерву
Ilезароблених премiй

Часткtt страхових
премiй палежнi
перестраховика]\л
зшtitrа частки
перестраховикiв в

резервi нсзароблених
премiй

Чистi зароблеlli
cTpaxoBi преr,li| (ряd ок
20l0 Звimу)

82 215

(з 499)

(3 057)

(2 1з7)

з12

обов'язкове
страх.

цивiльн.
вiдповiдально<

Ti власшикiв
транспOртних

засgбiв

126 |92

(1 728)

(7 825)

Добро
вiльне Страхуван Iншi види

медичне ня страхуван Всього
страхуван майна ня

ня

41 617 7 219 з4 592 294 309

(4 з65)

(421)

(902)

(2 40l)

(344) (зз2)

(266) (l 416)

(1 370) (7 587)

(1 67|)

(12 329)

(10 5б3)

25 428 263 468

Iншi види
страхуван Всього

ня

72 171 (278)

обов'язкове
страх.

цивiльн.
вiдповiдальноt
Ti власникiв

транспортних
засобiв

38314 _53l1

.Щобровiльне Страхуван
медичне ня
страхуван майна

ня

11б 639

В нижченаведенiй зведенiй таблицi представлений аналiз страхових премiй за видами
дiяльностi за piк, що закiнчився 3 1 грудня 2020 року:

1 12 855

(1 295)

(4 133)

(1з7)

(162)

(1 304)

(24)

28 248

(25з

(359)

(7 055)

212

20 793

264 4l|

(5 935)

(9 501)

(10 496)

34752 бз41

(75l)

(1 790)

500

|07 427 322l| 471473 834

22

238 979_



. CTPAXOBI ЗБИТКИ
(рядки 2070,2II],2Гr2 Звф про фiнансовi розультати (зuФ про сукупний дохiд):

В нижченаведенiй зведенiй таблицi представлений аналiз страхових збиткiв за видами
дiяльностi за piK, що закiнчився 31 грудня 202l року:

Страхування
шаземного

транспор,гу
(Каско)

обов'язко
ве страх.
цивiльн.

вiдповiдал
bHocTi

власникiв
трансп.
засобiв
(оцв)

.Ilобровiльн
е медичtlе
страху-
вания

л Iншi
c,I,Daxv_

видивания
майна страху-

ваllия

Всього

CTpaxoBi вiдшr<одування
Витратлt на врегулIовання
зовнillrнiх збиткiв

Частки cтpaxoBllx виплат i
вiдшкодуваltь. копIпенсоваtli
перестраховиками

Виплаченi збитки, за
вирахуванIrям
перестрахування (рядок 2070
Звiту)

Зrиiна резсрву гliд гIоtlесенi, але
lte заявлеtli збитки
Змiна резерву пiд заявлеtлi, але
не вtttIлачелIi зблtтки
Змiltа частки llерестраховикiв в

резервi збиткiв

Зпliна страхових резервiв
(рядок 2l l0 Звiту)

чrlстi понесенi збIлтки

37 863

2 45l

62 258

8 593

l9 908

2 587

2 682

l85

l22 963

Iз 83l

(94)

252

l5

_ (50)

40 314

161

(з 011)

(200)

(3 050)

37 264

70 85l

4,752

,t 
3,76

22 495

989

67

2|7

\2

7

l

20

2823 136 700

ll9 б033

294 (1 267)

(8) (207)

405 4 559б 128 1 056

23 55116 919 237 3 228 |4| 259

В нияtчеllаведе}tiй зведенi}i таблицi представлений аIIалiз страхових збиткiв за видами

дiяльttостi за piK, шlсl закiнчився З 1 грудня 2020 року:

Обов'язко
ве страх.
цивiлы.l.

Страхування вiдповiдал {обровiльн Illшi
наземного ьнос,гi е медичне ':l::'_- види всьоготранспорту власникiв страху- nf,fiН страху-

(Каско) трансп. вания ваlllля
засобiв
(оцв)

С,граховi вiлпIкодування
13tл,грати на врегулюваIIня
зовlriшнiх зблrгкiв

tIастttи страхових виttлат i

вiлшколчваtlь. копtгtснсlоваI Ii

перOстраховика.fi,Iи

Вrtп.паченi збlлтки, за
влlрахуванням
перестрахування (рядок 2070

29 6,75

2 550

(7)

48 503

8 262

15 428

2 652

2 010

l90

95 700

13 б60

84

6

(17) _(5ц. _ (75)

13 2 l49 109 28556 765

2з

322l8 18 080



Страхування
наземного

транспорту
(Каско)

обов'язко
ве страх.
цивiлыI.

вiдповiдал
ыlостi

власникiв
трансп.
засобiв
(оцв)

.Щобровiльн
е медичне

страху-
вания

л IншiUтоахч-
вилItвания

майна страху-
ва}Iия

Всього

Звiту)

Зл,liна резерву пiд понссеlti, ыIе
не заявленi зби,гки
Змirlа резерву lliд заяв.пенi, але
tle вttll.цачеtti збитки
Змiна частклt перестраховикiв в

резервi збиткiв

Змillа страхових резервiв
(рядок 2110 Звiту)

чистi понесенi збllтки

(525)

2 з90

(226)

4з9

1 239

56

(l 38)

(83)

l2

- (?sl

::__GL

8 80l

3 242

(234)

ц аq9

__121_09l_

8 9l4

(261)

1 б78

58 443

l б3?

33 857

(82)

-___]_z22q:

8 649

10 798

О ОПЕРАЦЙШ ВИТРАТИ
. (рядки 2050,21З0,2180 Звiту про фiнансовi результати (звФ про сукупний дохiд)

Зведена таблиця операцiйних витрат за роки, що закiнчились 3 1 фудня 2021 та2020 poKiB:

PiK, що PiK, що
закiнчився закiнчився
31 грудня 31 грулня
2021 роцу 2920 р.оку

Соб iBapTicTb реаJIiзованоi продукцii (рядок 2 0 5 0),
всього
Адмiнiстративнi витрати (рядок 2130), всього
Iншi операцiйнi витрати (рядок 2180), всього

Всього операцiйних витрат

Розкритгя операцiйних витрат за елементами витрат:

26266
25,77з

5 888

2,7 8зз
26 594
7 l59

57 927 бl 58б

Витрати на персонал
Алмiнiстративнi витрати
Амортизацiя необоротних активiв
Амортизацiя активiв з права користування
Комунальнi послуги
Професiйнi послуги
Транспортнi витрати
Реклама
Телеком5,1,1i Kalri йнi послуги

PiK, що
закiнчився
3l грулня
2021 року

з4 225
956

з 585
з 498
2 о78
7 904

165
381

552

PiK, що
заtсiн.lився
31 грулня

_2020 року _
4194,7

991
2 80з
3 560
1 202
4 94з

705

351

51,7

24



Витрати на технiчне обс.rryговування
Податки (KpiM податку на прибуток)
CTpaxoBi витрати
Витрати на охороIIу
Представницькi витрати
Комiсiя банку
Змiна резерву сумнiвних боргiв
Iншi операцiйнi витрати

Всього операцiйних витрат

Перiод, що закiнчився
31 грулня 2021 року

Страхування автотранспортних засобiв (Каско)
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi
власникiв транспортних засобiв
Страхування майна
Медичне cTpaxyBaHIuI
Iншi види страхування

PiK, що
закiнчився
31 грулня
2931 року 

,

268
з86
22з
125
|6

2298
215
452

PiK, що
закiнчився
31 грулня
20?0 року

445

з62
2|3
12l
2з

l 908

| 495

57 927 б1 586

та 2020 poKiB,

PiK, що
закiн.lився
31 грулня
2020 року

9 221

_ (5з6)

о РЕГРЕСИ
(рядок 2120 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)

.Щоходи вiд регресних вимог за роки, що закiнчились З 1 грулня 2021
представленi наступним чином :

PiK, що
закiнчIrвся

31 грудня
2021 роýу

Дохiд вiд регресних вимог l0 494

Змiна резерву пiд збитки вiд знецiнення регресних
вимог 1 з08

Всього доходи вiд регресних вимог, петто 11 802 8 685

О АКВIЗIДIЙШ ВИТРАТИ
(рядок 2150 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупниеj дохiд)

Аквiзицiйнi витрати за роки, що закirtчились 31 груллlя 2021 та 2020 poKiB, представленi
наступним llином:

Змiна
Агентськi вiдкладених i"i:lцlil'

koMicil аквiзицiйних Витрати за

ви'рат PlK

|з 499

з4 294
| 902
7 448
7 4|8

|7|

(1 943)
(88)

(832)
(зз9)

1з 670

з2 з51
1 814
6 616
7 019

25

64 65| (3 031) б1 530



PiK, що закiнчився
31 грудня 2020 року

Страхування автотранспортних засобiв (Каско)
Обов'язкове страхування вiдповiдальностi
власникiв транспортних засобiв
Страхування майна
Медичне cTpaxyBaHIuI
Iншi види страхування

Змiна
Агентськi вiдкладених АКВiЗltuiЙНi

KoMiciT аквiзицiйних 
ВИТРlТИ За

витрат PIK

13 80з

29 808

1 811
5 б05
5 з40

10

(1 207)

131
(1з8)
(1 52)

lз 8lз

28 601

l 942
5 467
5 188

56 367 (1 356) 55 011

о IНШI ДОХОД}V(ВИТРАТИ)о НЕТТО
(рядки 2240 та 2270 Звiту про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)

Iпшi доходи/(витрати), нетто за роки, що закiнчились 31 грулня 2021 та 2020 poKiB,
представленi насryпним чином:

PiK, що PiK, що
закiнчився закiнчився
31 грулня 31 грулня
2921 року 2920 року

Iншi доходи:

Доходи вiд оренди
Чистий результат вiд курсових рiзниць
Iншi доходи (в т.ч. компенсацiя еТС)

Всього iнших доходiв

Iншi витрати:

Чистий результат вiд курсових рiзниць
Iншi витрати

Всього iнших витрат

Iншi доходп(витрати), нетто

. ФIнАнсовI доходщвитрАти), нЕтто
(рядки 2220 та 2250 Звiry про фiнансовi результати (звiту про сукупний дохiд)

Фiнансовi доходи/(витраrи), нетто за роки, що закiнчились 3 1 грулня 202| та 2020 poKiB,
представленi насryпним чином:

PiK, що PiK, що
закiнчився закiнчився
31 грулня 31 групня
20?1.року 2Ч20 pgKJ

Фiнансовi доходи:

Проценти по банкiвським депозитам
Iншi фiнансовi доходи

9l

з ззl

з59
з6,794
2 з28

3 422 39 48l

(9 226)
(?6t)

(10 187)

-(б 

7бt

(s72;

(872)

38 б09

13 194

4
1з 568

26



PiK, що
закiнчився
31 грулня

..?.021 року
13 198

PiK, що
закiнчився
31 грулня
2020 року

13 5б8

О ПОДАТОК НА IIРИБУТОК

Компанiя нараховуе податки на пiдставi даних податкового облiку, який вона веде i гоryе
вiдповiдно до вимог податкового законодавства УкраiЪи, якi можуть вiдрiзнятися вiд
Мiжнаролних стандартiв фiнансовоi звiтностi. Протягом перiодiв, що закiнчились 3l
грудня 2021 року та 31 грудri"ч 2020 року, ставка податку на прибуток пiдприемств в
УкраIнi становила 180/о; ставка 3Ой застосовувалась до доходу за страховими премiями.

Вiдстроченi податковi активи станом на 31 грулня 2027 року та 31 грулня 2020 року
представленi т,аким чином:

31 грулня 31 грулня
ZQ?l_щу_ 2020 року

Резерв сумнiвних боргiв

Всього вiдстрочених податкових активiв

1 027 1 010

| 027

Вiдстроченi податковi зобов'язання станом на З 1 грулня2021 року та З 1 грулня 2020 року
предс'авленi такиМ чином: 

? 
I грулIlя Зl грудня

_ 2021 polcy _?9?9_рqцу_
Балансова BapTicTb основних засобiв (переоцiнка
HepyxoMocTi)

Всього вiдстрочених податкових зобов'язань

(7 781) (7 633)

______-CIl!l)- ____c_q]]L

Узгоджелtня витрат з податку на прибуток i мнохtення суми облiкового прибутку на
вiдповiднi податковi ставки за перiоди, що закiнчились 31 грулня 2021 та 2020 poKiB,
представлене нас,гупн им чином :

PiK, що PiK, що
закiнчився закiнчився
31 грулня 31 грулня
2021 року 2020 року

Всього фiцансових доходiв
Фiнансовi витрати:

Вiдсотки за орендним зобов'язанням
Iншi фiнансовi витрати

Всього iнших витрат

Фiнансовi доходll/(витрати), нетто

(зз 5) (з96)
(20) (29)

_ (355L _ (4Z1_

12 843 13 143

1 010

Прибуток/збиток до оподаткування

Нарахування/(вiдшкодування) податку за ставкою у
розмiрi 18%
Податковий вплив статей, оподатковуваних податком
за ставками, що вiдрiзняються вiд 18%
Вплив доходiв, що не обкпадаються податком та
витрат, що не вiдносяться на податковi витрати,

27

20 632 бl 725

з114 ll 11l

6 974

(l294)

6 в02

(1 1 83)



нетто

Витрати з податку на прибуток

Витрати з поточного податку на прибуток
Витрати по вiдстроченому податку на прибугок

Витратп по податку наприбуток

Iнформацiя про змiну вiдстрочених податкових
чином:

На початок перiоду, нетто

,Щоходи (витрати) з вiдстроченого податку
на прибугок
Iнший додатковий капiтал
Згортання iз вiдстроченими податковими активами

На кiнець перiоду, нетто

OcHoBHi засоби

Активи з права користування

Всього необоротних активiв

PiK, що piK, що
закiнчився закiнчився
31 грулня 31 грулня
2921 року 2020 року

9 394 1б 730

9 628
(2з4\

9 394 1б 730

зобов'язань представлена наступним

31 грулня 31 грудня

?Q?l pqTy ?02Q року

16 700
30

(6 623)

2|7
(365)

|7

(5 548)

зб
(l 045)

(66)

_____ý_qzt)_

66

(6 754)

Iнформачiя про змiну вiдстрочених податкових активiв представлена наступним чином:

IIа початок перiоду, нетто

Доходи (витрати) з вiдстроченого податку
на прибуток
Згортання iз податковими зобов'язанЕями

На кiнець перiоду, нетто

( 17)

l"|

О OCHOBHI ЗАСОБИ
(рядки l0l l, l0l2, l0l5 Балансу)

OcHoBHi засоби за перiоди, що закiнчились 31 грудня 2021 року та З1 грулня 2020 року,
I1редставлелli наступним чином :

31 грудllя 31 r,рулня

_Z_а?4_рqцу__ 202Цроку _
,74 

8,70

l 5в2

7.5 598

2 72|

28

76 452 78 319



В нижченаведенiй таблицi представлена iнформацiя про рух основних засобiв за роки, що
закiнчились 31 грулня 2021 рокута 31 грулня 2020 року:

Будiвлi,
зеN{ля

Iншi Транспорт Комп'ютери
споруди Hi i офiсне

засоби обладнання

Меблi i
iHBeHTap

Всього

97 5|2 787 4 862 2 988 2074 L08223

2 810

100 322 787 4 862 2 997 2 497

867
(435)
2 810

111 465

272
(26з\_

595
(172)_

За первiсною або
переоцiненою
вартiстю
31 rрулня
2020 року
Надходження
Вибуггя
Дооцiнка

31 грулня
2021 року

накопичена
амортизацiя

31 грулня
2020 року
Нарахування за
piK
Лiквiдовано при
вибуrгi
.Щооцiнка зносу

31 грулня
2021 року

Чиста
балансова
BapTicTb

31 грудня
2020 року
31 грулня
2021 року

25 256 787 2 642 | 907 2 033 32 625

1 955

78з

27 994

бзз

787 3 275

з62

(|92)_

2 077

601

(|72)

2 462

3 551

(3б4)
783

зб 595

72256 - 2220

72 328 1 587 920

4| 75 598

74 87а35

Станом на 31 грулня202l року та 31 грудня 2020 року ooHoBHi засоби вIспючаJIи повнiстю
замортизованi активи в cyMi 5 009 тисяч гривень i 4 511 тисяч гривень, вiдповiдно.

На 31 грудня 2021 року булiвлi, якi належать Компанii, та використовуються як офiснi
примiщення були переоцiненi до ix ринковоi BapTocTi згiдно зi звiтом незаJIежного
оцiнювача. ГIри очiнчi ik справедливоi BapTocTi використовуваJIись насryпнi методи:
порiвняльний пiдхiд (порiвняння продажiв) та дохiдний пiдхiд (метод прямоi капiталiзацii).
IIопередня оцiнкабулiвель булазлiйсненаКомпанiею станом на31 грудня 2020 року.
В результатi, балансова (переочiнена) BapTicTb булiвель становила на 31 грулня 2020 року
72 З|2 тисяч гривень, на 31 грудня 2019 року - 72 241 тисяч гривень, Якби булiвлi
враховувiллися за iсторичною вартiстю за MiHycoM накопиченоТ амортизацii та накопиченого
зме}IшенЕя корисностi, балансова BapTicTb скпilIа б - 18 088 тисяч гривень на 31 грулня
2021 року та на 31 грудня 2020 porcy - 18 592 тисяч гривень.
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Амортизацiйнi нарахування по нематерiальних активiв за перiоди, що закiнчились 3 1 грулня
2021 року та 31 грулня 2020 року, QкlItши 34 тисячi гривень i26 тисяч гривень, вiдповiдно.
Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року суми операцiй з придбання
нематерiальних активiв ск.гlали 0 тисяч гривень i 0 тисяч гривень, вiдповiдно.

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грулня2020 року нематерiальнi активи вкпючали
повнiстю замортизованi активи в cyMi 248тисяч гривень i ЗO2тисячi гривень, вiдповiдно.

Станом на 31 грулня 202I року та З1 грулня 2020 року активи з права користування
вкпючають права орендованого користування нерухомiстю, що використовуеться
Компанiею дJIя провадження виробничоI дiяльностi.

Рух активiв з права користування за перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2021 року та 31
грудня 2020 року, був таким:

Станом на 31 грудня 2021 року Станом на 31 грудня 2020 року
Будiвлi Всього Будiвлi 

.
Всього

Рартiстц:
На початок перiоду
Надходження
Вибутгя

На кiнець перiоду

накопичена
амоDтизацiя:

На початок перiоду
Нараховано за перiод
Вибуггя

На кiнець перiоду

Зал_ишкова BaDTicTb:

На по.rаток перiоду

На кiнець перiолу

(з 270) (з 270)

2 l23

2 721, t 567 l 567

О IНШI ДОВГОСТРОКОВI IНВЕСТИIЦi
(рялок 1035 Балансу)

4 бlб
2 з59

, , (3 270),

3 ?05_

46lб 3291
2з59 47|з

(з_270) (3 395)

3 705 46lб

3 297
4 -l1з

(з з95)

_____J515_

1 730
з 560

(3 з95)

_______!q9ý_

1 730
з 560

(3 395)

1 8952 l23

2 72|

1 582 1 582

року та 31 грулня 2020

Частка 31 грулня
володirrня, 2021 року

о/о

1 895
з 498

1 895
3 498

2 72l 2 72l

Станом на 31 грулня 2021
наступним t{ином:

року iнвестицiТ представленi

Частка 31 грудня
володiння, 2020 року

уо

Iпвестицi'i, наявнi для
продая(у

ПрАТ кЖиття та пенсiя>>

Всього ilrвестицiй

500

ЗАЛИШОК КОШТIВ У ЦЕНТРАЛIЗОВАНИХ СТРАХОВИХ РЕЗЕРВНИХ
ФоIцАх
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(родок l065 Балансу)

Станоп.t на 3 1 грчлн я 202| року та 3 1 грулtля 2020 року кошти централiзованих страхових
резервних фондiв представленi наступним чином:

31 грулня 31 грудня
2021 року 2020 року

Фонд захисту потерпiлих (базовий гарантiйний
внесок)
Щодатковий гарантiйниii внесок ДГВФЗП
Щiльовий додатковлrй внесок СПВЗ
Щомiсячлli вiдрахування з премiй

Всього 53 388 42779

8 301 8 704
42 554 з22зб
2429 1 694
104 145

зl



1. ,Щепозитними вкJIадами та грошовими коштами в cyMi 17 371тис.грн. в т.ч.:

- Вклади в IIАТ АБ <Укргазбано - 11 225тис.грн.;
вкпади в ГИТ <,Щержавний експортно-iмпортний банк УкраТнш - 4 452тис,rрн,;
Грошовi кошти (IШВСПВЗ) на спецiальному рахунку в ПАТ <,Щержавний

експортно-iмпортний банк УкраТни> - t 694тис.грн.

2. Iнвестицiями у цiннi папери, що емiryються державою на заг:шьну суму
24 954тис.грн., в т.ч.:

Середньостроковi вiдсотковi бездокументарнi облiгацii внутрiшньоТ державноi
. позики Украiни UA4000195176 у кiлькостi 6400шт. на суму б 853тис.грн.;

Середньостроковi вiдсотковi бездокументарнi облiгацii внутрiшньоТ державноТ
позики УкраIни UA4000204556 у кiлькостi 6268шт, на суму 7 052тис.грн.;
Середньостроковi вiдсотковi бездокументарнi облiгацii внутрiшньоi державноТ
позики Украihи UA4000214506 у кiлькостi 11000шт. на суму 11 049тис.грн.

3. Iншими активами на суму 455тис.грн., в т.ч.:

- Авансування витрат, пов'язаних з поверненням коштiв до ФЗП (вiдповiдно до
пп.3.4 Положення про централiзований страховий резервний фонд захисry
потерпiлих у дорожньо-транспортних пригодах) - 3 бтис.грн.;

- Бланки полiсiв страхуваншI наявнi на складi вiдповiдно до централiзованих
замовлень МТСБУ (згiдно з пп.3.11 ПоложеншI про централiзований страховий
резервний фонд захисту потерпiлих у дорожньо-транспортних пригодах) -
419тис.грн.;

- Заборгованiсть страховика за вiдрахуван}ulми до ФЗП вiдсугня.

О IНША ПОТОЧНА ДЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ
(рядок 1155 Балансу)

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року iнша поточна дебiторська
заборгованiсть представлена наступним чином:

31 грулня 31 грулня
2021 року 2020 року

Заборгованiсть за регресаNIи
Розрахуllки з МТСБУ
Позl.tки, надаlti працiвникам КомпанiТ
Передплати за соцiальними зборами
Iнша дебiторська заборгованiсть
Заборгованiсть банкiв, що знаходятьая у стадiТ
лiквiдацii або банкiв, в яких введено тимчасову
адмiнiстрацiю
Розрахуrtклl за претензiями
Резерв на покрIIття збиткiв вiд знецiнення
заборгованостi банкiв, Lцо знаходяться у стадiТ
:liквiдацiТ або банкiв, в яких введеItо тI.Iмчасову
адмirliстрацirо

Резерв rla покрItття збиткiв вiд знецiнення
заборгованостi по розрахуI{кам за претензiями (292З)

Всього iIrша поточпа дебiторська заборгованiсть

о [ЕБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ ПО РЕГРЕСАМ

5 452
3 907

38б
79

l l92

2 670

292з

(2 670)

5 057
з 027

501
156

з 095

2 670

292з

Q 67а)

_(2,92з)
:д

5Z

11 01б



,Щебiтороька заборгованiсть за регресами за роки, що закiнчились 3 1 грудня 202 1 року та
3 l грулня 2020 року, представлена наступним чином:

,Щебiторська заборгованiсть за регресами

За MilrycoM резерву на покриття збиткiв вiд
знецiнення

Всього дебiторська заборгованiсть за регресами

31 грулпя
2021 року

|2 79l

(7 зi9)
5 452

31 грулня

,2,929 року
17 зз|

(l2 27.4)

_-_---ýдz-

ДВБIТОРСЬКА ЗАБОРГОВАЕIСТЬ ПО CTPAXYBAHHIO
(рядок 1 125 Балансу)

CTaHotvl на 31 грулня 2021 року та 31 грулня 2020
страхуванню представлена наступним чином:

року лебiтороька заборгованiсть по

31 грулня 31 грулня
2021 року 202,0 року

,Щебiторська заборгованiсть за страховими
договорами (в тому числi договорами вхiдного
перестрахування)
Резерв сумнiвних боргiв
Всього чиста реалiзацiйна BapTicTb дебiторськоТ

19 з85
(113)

|9 272

19 964
(18)

_______y2lý_

о грошовI Itошти тА ix вквrвдлЕнти
(рядок 1l65 Балансу)

CTalloM на З1 грулня 202| року та З1
представленi наступним чином :

грудня 2020 року грошовi кошти та ik еквiваленти

31 грулня 31 грулня

?921 року ?Q20 року

Грошовi кошти в Kaci
Грошовi кошти на поточних рахунках
.Щепозити строком дiТдо З мiсяцiв

Всього грошовi кошти та Тх еквiваJIеIIти

CTPAXOBI РЕЗЕРВИ
(рядок 1 l80, 1 l82, l 18З, 1530,

49
8 058

104 078

11

7 694
25 480

112 185 33 185

15З2,15З3 Балансу)

aa
JJ



Аналiз страхових резервiв та
чином:

Станом па 31 грудня202|
року
Резерв незаробленлтх премiй
Резерв понесених, апе
незмвлених збиткiв
Резерв зtulвлених збиткiв

Всього страхових резервiв

KopoTKocTpoKoBi

f{овгостроковi (<Зелена
Картu)

Станом на 31 грулня2020
року
Резерв незароблених премiй
Резерв понесених, аJIе

незаявлених збиткiв
Резерв заrIвлених збиткiв

Всього страхових резервiв

KopoTKocTpoKoBi

,Щовгостроковi (<Зелена
Карта>)

часток перестрахуван[uI

Загальна сума
резервiв

в них представлений

Частка
перестрqхg.викiв

наступним

Чиста сума
резервiв

lз8 742

2з |44
29 025

(з 677)

(441)

135 065

22 10з
29 025

190 911 ___(1дц 186 793

190 592

з19

(4 1 18) 186 4,74

319

190 911

Загальна сума
резервiв

______ЕJ_lц

Частка
r.rерестрахоцикiв

186 793

Чиста сума
резервiв

126 4lз

17 112
з0 292

(3 955)

(2з4)_

122 458

16 878
з0 292

|73 8l7 ___________E_lý2I 1б9 б28

1,1з 459

358

(4 189) 169 270

з58

l73 817 _________g_t!9l

6 754

355
355

169 628

. КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ IЗ СТРАХУВАННЯ ТА IНША
КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНIСТЬ, IHшI ЗОБОВЯЗАННЯ ТА
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Станопr на 31 грулня 202l року та 31 грулня 2020 року кредиторська заборгованiсть iз
страхування та iнша кредиторська заборгованiсть насryпнi:

31 грудня 31 грулня
2021 року 2020 pqKy

Вidсmроченi поdаmковi зобов'язання (ряdок
I5аЦ, всьоео

Iншi dовzосmроковi зобов'язання (ряdок 1515),
всьо2о

f(овгостроковi зобов'язання з оренди

Поmочна креD аmорс ь ка з об opzo в анiсmь з а
dовzосmроков uм u зо бов'язанняма (ряdок 1 61 0),

6 623

898

898

з4

t325 t923



31 грулня 31 грулня
20?1 ро,sу_ 2020 року

Bcbozo

Поточнi зобов'язання з оренди

Кре0 аmор ська з аб орzо ванiсmь за mо в ар а
робоmа послуеа (ряdок 1615), всьоzо
Кредиторська заборгованiсть перед гарантiйними

фондами МТСБУ
Кредиторська заборгованiсть за комунальнi
платежi, посJryги зв'язку та iншi товари, роботи,
посJIуги

Irоmочнi зобов'язання за розрахункаJпа з
бюduсеmом (ряdок 1620), Bcbozo
Податок на прибугок
Iншi податки

Поmочнi зобов'язання за розрахункш,аа зi
сmрахування (рлdок 1625), Bcbozo
единий соцiальний внеQок

Поmочнi зобов'язання за розрахункамu з
опJ.аmu працi (ряdок 1630), Bcbozo
Розрахунки з оплати працi

Поmочнi зобов'жання за ршраryнкаJпа з
оdераrcанuх aBaHciB (ряdок 1б35), Bcbozo
Аванси отриманi за договорами страхування

Креdumорська заборzованiсmь за сmраховою
diяльнiсmю (ряdок 1650), всьо?о
Комiсiя до сплати агентам
Кредиторська заборгованiсть за страховими
виплатами
Кредиторська заборгованiсть за договорами
перестрахуванIut

Поmочнi забезпечення (ряDок 1660), всьоzо
Резерв за невикористаними вiдгryстками
Резерв пiд аквiзицiйнi витрати
ЗабезпеченнJI на виплату рiчноi премii
Забезпечення на посJryги з аудиту

Iншi поmочнi зобов'язання (ряdок 1690), Bcbozo
Зобов'язанFuI перед страховими компанiями по
ясп

I з25

2 660

l 7|9

94l

3 080
з 078

2

| 92з

1 739

| 324

415

2 502
2 500

2

ll7
117

6 040
| з46

529

4 |65

14 01.4

6 з69
з 590
з 655

400

978

978

35
з5

9 479
9 479

5226
1з19

306

3 601

10 788
4 969
2 з46
2 900

57з

3 збб

з з66

б 19б
6 196

всього зобов'язань 43 0б8 41 035

Зобов'язання за договорами оренди за перiоди, що закiнчилися 31 грудня 2021 року та 31
грудня 2020 року, представленi насryпним чином:

з5



На початок перiоду
Придбання зобов'язань за звiтний перiол
Процентнi витрати за орендними зобов'язаннями
Погашення зобов'язань за договорами оренди

На кiнець перiоду

,Щовгостроковi зобов'язання з оренди
Поточнi зобов'язання з орепди

О ВЛАСШlЙКАПIТАЛ

3ареесmрованай капimал,( ряdок 1400), всьо2о
Простi акцii заресстрованi, вигryщенi та повнiстю
сплаченi ( 840 тисяч шryк номiнаJIьною вартiстю
98 грн.)

Резервнай капimал (ряdок| 4 1 5), Bcbozo
Вплив гiперiнфляцii на внески, зробленi до 31
грудня 2000 року

Капimал у dооцiнках (ряdок140ý), всьоео
Переоцiнка будiвель

.Щоdаmковай капimшt (ряdок 1410), всьо2о

,Щисконт по розрахункам перед акцiонером,ЩfI
<PECO-IHTep) за булiвлю по вул. Герчена,10
.Щисконт по розрахункам перед акцiонером ДП
<PECO-IHTep> за безвiдсоткову фiнансову
допомогу (4000,0 тис.грн.)

Н ер оз п о diл ен uй пр абу mо к (з б аmо к) (ряd о к 1 4 2 0),
Bcbozo

Iншi резерва фяdок 1435), Bcbozo
Резерв коливанЕя збитковостi
Резерв катастроф

Всьоzо власноzо капimалу

31 грулня 31 грулня

?Q21 ро* 2020 року

2 82| l 674
2 з59

зз5

1 680 282l
__q8ёL _ Q 962)

4 71з
з96

Jээ
l 325

31 грулня
2021 року

898

l 923

31 грулня
2020 року

82320

82320

1 збз

1 363

62332
62зз2

13 380

11 935

| 445

89 14б

t5 974

15 974

82320

82з20

1 363

1 363

60 670
60 б70

13 380

1l 935

| 445

80232

13 650

13 650

264 5l5 251 615

Станом на 31 грудня 2021 року та 31 грулня2020 року зареестрований капiтал Компанii
скпадаеться з 840 000 акцiЙ номiн.шьною вартiстю 98 гривень за акцiю. Bci акцii мають
piBHi права при голосуваннi й розподiлi прибутку мiж акцiонерами.
Bci акцii зареестрованi, випущонi i повнiстю оплаченi станом на
31 грулня 2021 року та 31 грудня 2020 року.

зб



Протягом перiодiв, що закiнчилися З1 грудня 2021 року та З1 грулня2020 року Компанiя
не оголошувала про виплату дивiдендiв.
у складi додаткового капiталу вiдображено рiзницю мiж справедливою вартiстю
довгостроковоТ безвiдсотковоТ кредиторськоi заборгованостi перед акцiонером за
придбану будiвлю i номiнальною вартiстю цих зобов'язань при первiсному визнаннi.
Станом на 31 грудня 202l року та 31 грулня2020 року загilIьна рiзниця становила 1 1 935
тисяч гривень.
KpiM того, у складi додаткового капiталу станом на З1 грудня 2021 року та 31 грулня
2020 року вiдображено рiзницю мiж справедливою вартiстю безвiдсотковоТ фiнансовоТ
допомоги отриманоi вiд акцiонера та ii номiнальною вартiстю при первiсному визнаннi -

l 445 тисяч гривень. Безвiдсоткову фiнансову допомогу погашено в попереднi роки.

. ОЦIНКА АДЕКВАТНОСТI СТРАХОВИХ ЗОБОВ'ЯЗАНЪ

Оцiнка адекватностi страхових резервiв, сформованих станом на 31 грудня2021 року та 31
грудня 2020 року була проведена aкTyapieM IBaHbKo Ю.О. (свiдоцтво на право займатись
актуарними розрахунками та посвiдчувати ik NsO1-0i7 вiл 08.10.2015р.).
Вiдповiдно до вимог абзаuу четвертого глави 2 Порядку скJIадання звiтних даних
страховикiв акryарiями було складено актуарний звiт (додаток 5 до Порядку) станом на 31
грудня 2021 року та 31 грудня 2020 року. При розрахунку достатностi визнаних страхових
зобов'язань КомпанiТ були використанi;

метод ланцюговоi драбини chain-ladder), в т.ч. з урахуванням тенденцiй щодо окремих
факторiв розвитку збитку та згладжування кривоТ розвитку збиткiв;

- методи, що ocнoBaнi на аналiзi розвитку збитковостi (метоли Борнхюеттера-Фергюссона
та метод очiкувано-го рiвня збитковостi).

При виборi дiапазону допустимих значень були BpaxoBaHi як результати розрахунку кожного
окремого методу (з урахуванням результатiв статистичних TecTiB щодо припущень
закладених в основу кожного методу), так i результати run-off аналiзу за попереднi звiтнi
дати.
Акryарний висновок щодо тесту оцiнки адекватностi страхових зобов'язань пiдтверджуе,
що cTpaxoBi резерви станом на З1 грудня 202| року та З1 грулня 2020 року сформованi
Компанiею в адекватному обсязi до страхових зобов'язань КомпанiТ.

Оцiнка резерву збиткiв
Страховим контрактам i, зокрема, договорам страхуванЕя вiдповiда-пьностi, властивi
численнi cTpaxoBi ризики. Найбiльш icToTHi ризики Компанii пов'язанi зi страховими
вiдшкодуваннями, якi сплачуються по страхуванню транспортних засобiв КАСКО,
обов'язкового страхування цивiльно-правовоi вiдповiдальностi власникiв транспортних
засобiв.

,Щля бiльшостi видiв Компанiя використовуе метод модифiкацii ланцюговоi драбини. ,Щля
тих видiв, де даних Компанii не досить дIя застосування цього методу, використовуеться
метод фiксованого вiдсотку.
Було проведено оцiнку достатностi сформованого резерву збиткiв, використовуючи
метод ганlдоговоi лрабини chain-ladder), в т.ч. з урахуванIшм тенденцiй щодо окремих
факторiв розвитку збитку (метод саре cod) та згладжування кривоi розвитку збиткiв,
методи, що ocнoBaнi на аналiзi розвитку збитковостi (методи Борнхюеттера-Фергюссона
та Бенктандера), методи, що ocHoBaHi на використаннi пригryщонь щодо статистичного
розподiлу збиткiв (зокрема метод на ocHoBi гамма-розподiJry).
Результати розрахункiв окремими методами були зваженi для отримання пiдсумкових
значень. Коефiцiенти для звФкуванIIJI вибиралися на пiдставi експертноi оцiнки ступеня
довiри до кожного методу, з урахуванням результатiв перевiрки статистичних гiпотез i
ступеня точностi кожного методу за результатами розвитку збиткiв за останнiй piK. ,Щанi,
що використовуються в аналiзi, не коригуються на piBeHb iнфляuii, проте отриманi
результати враховують тенденцii в динамiцi середнiх виплат.
Результати оцiнки покЕlзаJIи достатнiсть сформованого резерву збиткiв.
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Оцiнка резерву незароблених премiй
Тесryвання достатностi резервiв незароблених премiй полягае у спiвставленнi
сформованих обсягiв резервiв незароблених премiй та майбутнiх витрат Компанii, що
пов'язанi з регулюванням страхових випадкiв за договорами, що були чинними на звiтну
дату:

- аквiзицiйнi виплати

- витрат на cTpaxoBi виплати
витрат на вреryлюванЕя збиткiв
адмiнiстративнi витрати

Оцiнка майбугнiх страхових виплат базуеться на прогнозуваннi збитковостi Компанii зi
договорами, що дiють на звiтну лаry.
Середня збитковiсть Компанii розрахована вiдповiдно до наданих звiтних даних з

урахуванням динамiки розвитку збитковостi. У випадку недостатностi даних для
розрахунку використовуваJIась експертна оцiнка.
Майбутнi виплати отримуються як добуток прогнозованоi збитковостi та незароблених
премiй (мiри експозицii ризику), тобто оцiнки часток страхових платежiв за договорами,
що дiяли на звiтну дату у вiдношеннi до строку ikHboi дii lцо залишився пiсля Hei.
Незаробленi премiТ (експозицiя ризику) спiвпадають з <найкращою) в TepMiHax МСФЗ
оцiнкою незароблених премiй на звiтну даry, без вирахування вiдкладених аквiзицiйних
витрат. Експозицiя ризику оцiнюеться методом |/З65 у випадках наявностi релевантних
даних про cTpaxoBi договори та статистичними методами на базi щоквартaшьних обсягiв
премiй за певних приrтущень.
Оцiнка майбутнiх витрат на адмiнiструваншI базуеться на фактичних даних про piBeHb
витрат Компанii за202| piK у валових страхових премiях та оцiнцi експозицii ризику. При
цьому, було враховано те, що адмiнiстративнi витрати частково вiдносяться до укпадання
нових договорiв, тому оцiнка майбутнiх витрат повинна бути вiдповiдним чином
модифiкована.
Було використано консервативний пiдхiд до проведенЕя тесту. А саме, не
використовувався потенцiйний iнвестицiйний дохiд з розмiщеншI страхових платежiв. А
також майбутнi регреси не розглядаJIися.

О СIIРАВЕДЛИВАВАРТIСТЬ

Розкриття iнформацii про передбачуваЕу справедливу BapTicTb здiйснюеться вiдповiдно до
вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ вартостЬ), МСФЗ 7 <Фiнансовi iнструменти:
розкриття iнформацii)> та МСБО З9 кФiнансовi iнструменти: визнання та оцiнко.
Справедлива BapTicTb визначаеться як c)rмa, за яку фiнансовий iHcTpyMeHT, актив може бути
придбаний при здiйсненнi операцiI мiж добре обiзнаними, зацiкавленими, нез.шежними один
вiд одного сторонами, KpiM випадкiв примусового або лiквiдацiйного продiDку. Представленi
оцiнки можуть не вiдображати суми, якi Компанiя змогла б отримати при фактичнiй
реалiзачiТ наявного у неТ пакета тих чи iнших фiнансових iHcTpyMeHTiB.

Iнформацiя про справедIиву BapTicTb фiнансових активiв та зобов'язань у порiвняннi з
вiдповiдною балансовою вартiстю, вiдображенiй у звiтi про фiнансовий стан КомпанiТ,
представлена наступним чином:

31 грулня
2021 року

31 грудня
2020 року

Балансова
BapTicTb

Справедли
ва BapTicTb

Балансова Справедли
BapTicTb ва BapTicTb

Залишок коштiв у
центра-пiзованих страхових
резервних фондах (рядок
1065) 5з з88
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31 грулня 31 грулня
2021 року 2020 року

Балансова Справедли Балансова Справедли
BapTicTb ва BapTicTb BapTicTb ва BapTicTb

.Щебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(чиста реалiзацiйна
BapTicTb) (рядок 1125
Балансу)
,Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками за
виданими авансами (рядок
1 130 Балансу)
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть (рядок l 155
Балансу)
,Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з
нарахованих доходiв (р"до*
1 140 Балансу) 3 |64 З |64 1 б01 1 601
Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ (рядок 1160
Балансу) 186 805 186 805 245 5'71 245 571
Грошовi кошти та ik
еквiваленти (рядок 1 165
Балансу) 112 185 112 185 ЗЗ 185 ЗЗ 185
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(р"доп 1615 Балансу) 2 660 2 660 1 7з9 I 1з9
fIоточна кредиторська
заборгованiсть за
страховою дiяльнiотю
(родо* 1650 Балансу) 5 226 5 226 6 040 6 040
Iншi поточнi зобов'язання
(родоп 1690 Балансу) з з66 з з66 918 978

При визначеннi справедlивоi BapTocTi фiнансових iHcTpyMeHTiB Компанiя використовуе
методики оцiнки, якi зазвичай застосовуються учасниками ринку та rрунтуються на
пригryщеннi, що суми залишкiв фiнансових iHcTpyMeHTiB е результатом операцiй, здiйснених
при звичайних ринкових умовах.

. УМОВНIIКОНТРАКТНIЗОБОВЯЗАННЯ

3обов'язання за капimа,льнuлlu вumраmluпи - Станом на 31 грулня 2021 року та 31 грулня
2020 року Компанiя не маJIа суттевих зобов'язань за капiтальними витратами.

3обов'язання за dоzоворалпа операцiйноt оренdа - Компанiя орендуе офiснi примiщення на

умовах операцiйноi оренди. Оренднi платежi за угодами невiдмовноi оренди на 31 грулня
2021 року та 31 грудня 2020 року, якi не вiдображенi в оцiнцi орендних зобов'язань,
вiдсугнi.

Аюпава у засmавi й обменсенi dля вакорасmання - Станом на 31 грудня 202l року та 31
грудня 2020 року Компанiя використовувала депозити в cyMi 21 З10,0 тисяч гривень i
17 050,0 тисяч гривень в якостi забезпеченЕя за операцiями з ядерним страховим гryлом.

CydoBi розzляdu - Час вiд часу в процесi звичайноi дiяльностi Компанii' клiенти та

19 272 19 272 19 946 19 946

4,76 4,76 410 410

11 016 11 0lб 11 8зб 11 взб

з9



контрагенти висувають претензiТ до неi. Керiвництво BBEDKae, що в результатi розгляду по
ним Компанiя не понесе iстотних збиткiв, KpiM тих пiд якi було сформовано резерв у данiй
фiнансовiй звiтностi,

Опоdаmкування - Положення украiЪського податкового законодавства iнодi непослiдовнi i
можуть мiстити бiльше однiеТ iнтерпретацii, що дозволяе податковим органам Украiни
приймати рiшення, заснованi на власних тлумаченнях даних положень. На практицi,
податковi органи часто iнтерпреryють податкове законодавство не на користь платникiв
податкiв, якi змушенi звертатися до суду для захисту власноi позицii. Необхiдно вiдзначити,
що податковi органи УкраТни можуть використовувати пояснення, наданi судовими
органами, якi ввели концепцii (необгрунтованоТ податковоI вигоди)), (первинноТ комерцiйноТ
мети операцii)> та ккомерцiйноi мети (змiсту) операцiЬ>.

В цiлому, платники податкiв зulлишаються вiдкритими для податкових перевiрок протягом
трьох к,шендарних poKiB. Однак, проведена податкова перевiрка не викJIючае ймовiрностi
Irаступних додаткових податкових перевiрок, що проводяться вищими податковими
iнстанцiями, якi перевiряють результати ревiзорiв попереднiх перевiрок.

о опЕрАцIi з пов,язАними сторонАми

Пов'язанi сторони, як визначено в МСБО 24 <Розкриття iнформацiТ щодо пов'язаних сторiю>,
е:

1) фiзична особа або близький родич такоТ особи е пов'язаною стороною iз Компанiею, якщо
така особа:
а) контролюс Компанiю, або здiйснюе спiльний контроль над нею;
б) мае суттевий вплив на Компанiю;
в) е членом провiдного управлiнського персоналу Компанii або материнського пiдприемства
Компанii.
2) пiдприемство е пов'язаним iз Компанiею, якщо виконуеться будь-яка з таких умов:
а) пiлприемство та Компанiяо е членами однiсТ групи (а це означае, що кожне материнське
пiдприемство, дочiрне пiдприсмство або дочiрне пiдприемство пiд спiльним контролем е
пов'язанi одне з одним);
б) одне пiдприемство е асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством iншого
пiдприсмства (чи асоцiйованим пiдприемством або спiльним пiдприемством члена групи, до
якоi належить таке iнше пiдприемство);
в) обидва пiдприемства е спiльними пiдприемствами однiеi третьоi сторони;
г) одне пiдприемство е опiльним пiдприемством третього пiдприемства, а iнше пiдприемство
е асоцiйованим пiдприемством цього третього пiдприемства;
д) пiдприемство с програмою виплат по закiнченнi трудовоi дiяльностi працiвникiв КомпанiТ,
або буль-якого пiдприемства, яке е пов'язаним iз Компанiею. Якщо Компанiя, сама е такою
програмою виплат, то працедавцi-спонсори також е пов'язаними iз Компанiею;
i) пiдприемство перебувае пiд контролем або спiльним контролем особи, визначеноi в гцrнктi
1);

i) особа, визначена в пунктi 1(а), мае значний вплив на пiдприемство або с членом
провiдного управлiнського персона;ry пiдприемства (або материнського пiдприемства).

При розглядi взаемовiдносин кожноТ можливоi пов'язаноi сторони особлива увага
звертаеться на cyTHicTb взаемин, а не тiльки на ik юридичну форму. Iнформацiя про кiнцеву
контролюючу cTopoHi Компанii розкриваеться в Примiтцi <Iнформацiя про компанiю>>.

Компанiя п{ала наступнi залишки по операцiях зi своiми пов'язаними сторонами:
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. . ,?1 грудпя 202l року
залишки по Всього
операцiям iз по категорii
пов'язаними статей
сторопами фiнансовоi

звiтностi

31 грчдня 2020 poKv
залишки по Всього
операцiям iз по категорii
пов'язаними статей
сторонами фiнансовоi

звiтностi

Iншi довгостроковi
фiнансовi iнвестицii (рядок
1035)
- акцiонери

Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть (рядок 1155)

- акцiонери

- провiдний управлiнський
персонtUI

500
500

500

11 01б

500
500

,о:

11 83б59

58

У звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) за роки, що закiнчилися 31
грудня 2021 року та 31 грулня 2020 року, вкпюченi насryпнi суми, що виникJIи в результатi
здiйснення операцiй з пов'язаними сторонами:

PiK, що закiнчився
31 грудня 2021 року

PiK, що закiнчився
31 грудня 2020 року

Фiнапсовi витрати/доходи,
нетто (рядок 222012250
Звiry)
- провiлний управлiнський

персонtUI

Iпшi операцiйнi доходи
(рядок 2120 Звiту)
- акцiонери

Витрати на персонал
(примiтка <<Операцiйнi
витратш)
- компенсацiя провiдному

управлiнському персонаIry

Операчii iз Всього ОперацiТ iз Всього
пов'язаними по категорi пов'язаним по категорiI
сторонами i статей и сторонами статей

фiнансовоi фiнансовоi
звiтностi звiтностi

12 843 13 143

8 68511 802

(5)

(5)

15

15

(3 970)

(3 970)

(34 225) (4 б20)

(4 620)

(4t 947)

ПОЛIТИКА УIIРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ

4l

5
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Управлiння ризиками вiдiграе вtuкпиву роль у господарськiй дiяльностi Компанii. Загальна
програма управлiння ризиками Компанii зосероджена на непередбачуваностi фiнансових
ринкiв i пошуку способiв для мiнiмiзацii потенцiйних негативних впливiв на фiнансовi
покulзники дiяльностi КомпанiI. Опис полiтики управлiння фiнансовими ризиками КомпанiI
по вiдношенню до основних видiв ризикiв представлено нижче.

Спраховi разака - Страховий ризик визначаеться як iMoBipHicTb настання страховоi подii i
невизначенiсть суми страхового вiдшкодування, що пiдлягае виплатi. За своею сутгю цей
ризик носить випадковий характер, !, вiдповiдно, е непередбачуваним.

Для портфеля страхових договорiв, де для формування цiни i створення резерву
застосовуеться теорiя ймовiрностi, основним ризиком, якому пiддаеться Компанiя за
страховими договорами, е можJIивiсть перевищення фактичних виплат вiдшкодування над
балансовою вартiстю страхових зобов'язань. Ще може вiдбуватися тому, що частота
здiйснення страхових виплат може виявитися бiльшою, нiж очiкувtlлося. CTpaxoBi подiТ е
випадковими, i фактичнi суми заявлених збиткiв булуть змiнюватися з року в piK i
вiдрiзнятися вiд оцiнки, визначеноТ за допомогою статистичних методiв.

Досвiд свiдчить, чим бiльше портфель подiбних страхових договорiв, тим меншою буде
вiдносна мiнливiсть очiкуваного результату. KpiM того, бiльш диверсифiкований портфель с
менш схиJIьним до змiн, якi можуть виникати в буль-якiй пiдмножинi портфелю.

Компанiя розробила страхову стратегiю з метою диверсифiкацii прийнятих видiв страхових
ризикiв та отримання суттевоi популяцiI ризикiв у рамках кожноi з цих категорiй з метою
зменшення мiнливостi очiкуваного результату. Фактори, що пiдсилюють страховий ризик,
вкпючають вiдсугнiсть диверсифiкацii за видами та сумами ризику, а також по
географiчному розмiщеншо i сферам дiяльностi.

Компанiя управляе цими ризиками за допомогою своеi страховоТ стратегii, вiдповiдних угод
перестрахування та iнших превентивних заходiв. Страхова стратегiя забезпечуе достатню
ливерсифiкованiсть ризикiв за видами, сумам ризику, сферами дiяльностi та географiТ.

При визначеннi сум несплачених збиткiв (заявлених або незаявлених) Компанiя
використовуе метод оцiнки, заснований на досвiдi фактичних виплат, з використанням
формул, в яких бiльшу ваry присвоюеться фактичним виплатам по Mipi закiнчення часу.

Оцiнцi РПНУ властива велика сryпiнь невизначеностi, нiж оцiнцi величини витрат на
врегулювання збиткiв, вже заявлених Компанii, коли iнформацiя щодо настання страховоi
подii вже вiдома. Збитки понесенi, але не заявленi можуть заJIишатися такими протягом
багатьох poKiB пiсля настання страховоi подiТ.

При визначеннi зобов'язання щодо заявлених, але не виплачених збиткiв, Компанiя повнiстю
враховуе всю iнформацiю, надану страховими iнспекторами, а також iнформацiю щодо
BapTocTi врегулювання аналогiчних збиткiв у минулих перiодах.

Рuнковuй рurак - Ринковий ризик являе собою ризик знецiнення фiнансових iHcTpyMeHTiB
Компанii внаслiдок змiни ринковоi кон'юнктури. Компанiя схильна до впливу ринкового
ризику через формування портфеля ринкових фiнансових iHcTpyMeHTiB. Ринковi ризики для
Компанii виникають у зв'язку з вiдкритими позицiями за долевими i борговими фiнансовими
iнструментами, на якi нараховуються вiдсотки. Компанiя встановлюе лiмiти щодо
максимtlJIьного рiвня прийнятого ризику по вiдношенню до конкретного iHcTpyMeHTy та / або
групi iHcTpyMeHTiB i контролюе ik дотримання вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Управлiння капimшtом - Щiлями Компанii при управлiннi капiталом с:
. виконання мiнiмальних вимог до розмiру капiталу, встановлених законодавством Украihи.
Компанiя зобов'язана пiдтримувати мiнiмальIry суму капiталу, необхiдну для ведення
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бiзнесу. Мiнiмально необхiдний piBeHb капiтаlry розраховуеться на ocHoBi бухгалтерських
записiв i повинен пiдтримуватися на постiйному piBHi протягом року;
. забезпечення здатностi Компанii здiйснювати дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi;
. забезпечення вiдповiдного прибутку акцiонерам.

Креdumнай рuзак - Компанiя схильна до ризику того, що, за певних несприятливих умовах,
контрагент не зможе повнiстю або частково розрахуватися за своiми зобов'язаннями перед
Компанiею у встановленi термiни, Максимальний piBeHb кредитного ризику вiдображаеться
в балансовiй BapTocTi фiнансових активiв. Компанiя управляе кредитним ризиком шляхом
оцiнки фiнансового стану та кредитноi icTopii cBoik дебiторiв, Щля мiнiмiзацiТ ризикiв
виникнення сумнiвноI дебiторськоТ заборгованостi Компанiя формуе резерв пiд cyMHiBHy
дебiторську заборгован icTb.
Фiнансовi активи оцiнюються вiдповiдно з поточним кредитним рейтингом, який надаеться
мiжнародними повЕDкними агентствами. Найбiльший з можпивих рейтингiв е ААА.
Iнвестицiйний клас фiнансових активiв мае рейтинг вiд ААА до ВВВ. Фiнансовi активи,
рейтинг яких нижче, нiж ВВВ, класифiкуються як спекулятивнi.
У наведених ни)кче таблицях представлена докладна iнформацiя про кредитнi рейтинги
фiнансових активiв КомпанiТ:

Кредитний Кредитний Кредитний Рейтинг не 31 грудня
рейтинг рейтинг рейтинг визначений 2021 року
ААА-А ввв_в ссс_с

Всього
Залишок коштiв у
централiзованих
страхових резервних
фондах (рядок 1065) - 5з з8В 5з з88
.Щебiторська
заборгованiсть за
товари, роботи,
посJrуги (чиста

реалiзацiйна
BapTicTb) (рядок
1 125 Балансу)
,Щебiторська
заборгованiсть за
розрахунками за
виданими авансами
(рядок 11З0
Балансу)
Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть
(рядок 1 155
Балансу)
Поточнi фiнансовi
iнвестицii (рядок
1 1б0 Балансу)
Грошовi кошти та ix
еквiваленти (рядок
1165) - 84з47 440з 2з 4з5 112 l85

Кредитний Кредитний Кредитний Рейтинг не 31 грулня
рейтинг реI"Iтинг рейтинг визначений 2020 року
ААА_А ввв-в ссс_с

19 212 19 272

- 476 4,76

- 11016 11016

- |43 020 2| 942 21 84з 186 805
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Всього
Залишок коцIтiв у
централiзованих
страхових резервних
фондах (рядок 1065)

.Щебiторська
заборгованiсть за
товари, роботи,
послуги (чиста

реалiзачiйна
BapTicTb) (рядок
1 125 Балансу)
.Щебiторська
заборгованiсть за

розрахунками за
виданими авансами
(рядок 1 130
Балансу)
Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть
(рядок 1 155
Балансу)
Поточнi фiнансовi
iнвестицii (рядок
11б0 Балансу)
Грошовi кошти та ik
еквiваленти (рядок
1 lб5)

42 779 42,779

|9 946 19 946

410 410

106 4з2

6 475

51 262

6 587

11 взб

81 877

20 \2з

11 836

245 5,71

зз 185

PtBuK змiна проценmнuх сmавок - Цей ризик виникас внаслiдок негативного впливу на

фiнансове становище Компанii змiни процентних ставок, а саме, пiдвищення процентних
ставок на загryченi грошовi кошти та l або зни)кеннrI доходiв, отриманих вiд iнвестицiй в
iнструменти, на якi нараховуються вiдсотки. Компанiя бере на себе ризик, пов'язаний з
коливаннями ринкових процентних ставок, що впливають на фiнансове становище i рух
грошових коштiв.

Ана.лliз чуtпJrавосmi dо рuзаку змiна проценmнах сmавок - У нижченаведенiй таблицi
представлено аналiз чутливостi Компанii до змiни процентних ставок, визначеноi на ocHoBi
можJIивих змiн ризику. PiBeHb таких змiн визначаеться керiвництвом. Нижче представлений
аналiз .ryтливостi показуе вплив в результатi збiльшення / зменшення gа |О/о процентних
ставок, що дiяли на звiтrry дату, на прибугок КомпанiТ до оподаткування, беручи до уваги що
така змiна вiдбулася на початок фiнансового року i тривала протягом звiтного перiоду за
iНттlд; рiвних умов.

31 грулня

P9?t року
Процентна Процентна

31 грулня
2020

IIроцентна Процентпа
ставка ставка

+loЬ -|о/о
ставка

+lo/o
ставка

-l"A
Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть (рядок
1 155 Балансу)
Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ(рядок 1160
Балансу)
Гропrовi кошти та iх

4

1 вбв
1 041

44

(4)

868)
041)

5

2 456
2 7||

(5)

(2 456)
(2 711)

(1

(1



31 грулня

, , , 2021,цоlсy

Прочентпа Процентна

31 грулня
2020

Прочентпа Процентна
ставка ставка

+1о/" -loь
ставка

+|о/"
ставка

-1о/о

__e211I _____э_ц2_ __ý_ц2L
У нижченаведеноi таблицi представленi ефективнi процентнi ставки основних ваJIют по
основних фiнансових iHcTpyMeHTax. Аналiз пiдготовлений на ocHoBi ставок на кiнець року,
що використовуються лля амортизацiТ вiдповiдних фiнансових iHcTpyMeHTiB :

31 гпудня 2021 року 31 грудня 2020 року

еквiва"гlенти (рядок
l 165 Балансу)

чистий вплив на
прибуток до
оподаткування

Iнша поточна
дебiторська
заборгованiсть (рядок
1 155)

ГIоточнi фiнансовi
iнвестицii(рядок 1160
Балансу)
Грошовi кошти та ik
еквiваленти (рядок
1 165)

Гривнi ,Щолари €вро
сшА

,.Щолари €вро
сшА

2 9lз

Гривнi

зз,24уо

8,67уо

10,50%

1,99oA

|,,75оh

1,99oA

З2,98О/о

В,8Уо

|0,29Уо

1,вlо^

1,'78уо

2%

Вшuоmнuй разuк - Валютний ризик виникас, в основному, за грошовими коштами,
депозитами в банках, вирtDкених в iноземних в€шютах. Також, валютний ризик виникае
внаслiдок прийнятгя на себе ризикiв за зобов'язаннями, вираженими в iноземнiй валютi
(зокрема, ризикiв, прийrrятих за полiсами страхування <<Зелена картка) та страхування осiб,
що виi'жджають за кордон). Збитки за такими страховими договорами вираженi в iноземних
валютах. Компанiя схильна до ваJIютного ризику щодо таких збиткiв внаслiдок змiни
валютних KypciB, враховуючи той факт що премii за даними договорами завжди прив'язанi
до украihськоi гривнi. Компанiя управляс cBoiп,t валютним ризиком, пiдтримуtочи вiдкриту
позицiю вiдповiдно до рекомендацiй керiвництва.
Iнформацiя про piBeHb вzlJIютного ризику Компанii представлена наступним чином:

.Щолари

Всього
Iншi 31 грулня

Гривнi США €вро валюти 2021 року
Залишок ltопrтiв у
цеr-rтралiзованих страхових
резервних фондах (рядок
1065) 5з з88
!ебiторська
заборгованiсть за товари,

роботl.т, послуги (чиста

реалiзацiйна BapTicTb)
(рядок 1 125 Балансу) 1В 451
Частка перестраховика у 441

5з7_ |46_

53 388

l38 19 272
- 44l
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Всього
Щолари Iншi 31 грудня

"rрахови- 
pe*o"u* 1о"*пJРивнi 

сшА €вро_ валюти 2021 pqKL

l l82)
IHlrra поточна дебiторська
заборгованiсть (рядок 1 155
Балансу) 11016 - 1101б
.Щебiторська
заборговаtliсть за

розрахунками з

нарахованих лоходiв
(рядок 1 140 Балансу) 2 14'| 86б 151 - 3 L64
Поточнi фiнансовi
iнвестицiТ(рядок 1160
Балансу) 58 250 1 15 50З 1З 052 - 186 805
Грошовi кошти та ix
еквiваленти (рядок 1 165
Балансу) З12'79 В0 8З9 67 - 112 185

Всього фiнансових
активiв 174972 197 745 13 416 138 38627l

Itредиторська
заборгованiсть за товари,

роботи, послуги (рядок 1615
Балансу) 2660 - 2660
поточнi зобов'язання за

розрахунками з одержаних
aBaHciB (рядок 1635
Балансу) 9479 - 9479
Кредlлторська
заборгованiсть за
страховою дiяльнiс,гю
(рядtlкl650Ба;rансу) 4811 - 4|5 - 5226
Iншi поточнi зобов'язання
(рядок 1690 Балансу) З З26 - 40 - 3 366

Всього фiнансових
зобов'язань 20276 _ 455 - 17 3б5
Вцкрита балансова
позицiя 154 69б l97 745 l296t 138 3б8 90б

,Щолари

Всього
Iншi 31грудня

Гривнi США €вро валюти 2020 року
Залишок коштiв у
цеttтрал iзованих страхових
резервних фондах (рядок
1065) 42.7.79 - 42.719
Щебiторська
заборгованiсть за товари,

роботи, послуги (чиста

реалiзацiйна BapTicTb) 1 8 834 606 361 145 19 946
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Всього
,Щолари Iншi 31 грулня

(р"д* l 
€ВРО ВаЛЮти 2020 року

Частка перестраховика у
страхових резервах (рядок
1182) 2з4 - 2з4
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть (рядок 1 155
Балансу) 9ВЗб - 98Зб
Поточнi фiнансовi
iнвестицii (рядок 1 160
Балансу) 39 710 |4 440 191 42l - 245 571
Грошtовi коrпти та ik
elcBiBa;reI-tTи (рядок l 165
Балансу) 2З 29Z 9 'l91 121 - 33 l85

Всього фiнансових
активiв 134 б85 24837 191 903 145 351 551

Кредиторська
заборгованiсть за товари,

роботи, послуги (рядок 1615
Балансу) 1'7З9 - 17З9
Поточна заборгованiсть з
оплати працi (рядок 16З0
Балансу) |17 - \17
поточнi зобов'язання за

розрахунками з одержаних
aBatloiB (рядок 16З5
Балансу) 6196 - 6196
Кредиторська
заборгованiсть за
cTpaxoBoIo дiяльнiстю
(родо* 1650 Балансу) 5 659 381 6 040
Iншi поточнi зобов'язання
(рядок 1690 Балансу) 949 29 978

Вiдкрита балансова
позицiя 120 025 24 427 191 903 145 33б 481

Чуmлавiсmь dо валtюmно?о ршаку - У нижченаведеноТ таблицi представлено аналiз
чутливостi Компанii до збiльшення i зменшення KypciB долара CIIIA i евро по вiдношенню
до украihськоi гривнi. |0% - це piBeHb ч5zтливостi, який використовуеться Компанiею при
складаннi вrтугрiшнiх звiтiв по в€uIютному ризику для кJIючового управлiнського персонаJIу
Компанii та який являе собою оцiнку Компанii можJIивих змiн валютних KypciB. Аналiз;.
ЧУтливост1 охоплюе тlльки непогашен1 MoHeTapHl статт1, деномlнован1 в 1ноземних ваJIютах, l
кориryе ik перерахунок на кiнець перiоду з урахуванням l\Yo змiни KypciB обмiну ваJIют.
Аналiз чутливостi вкJiючае як зовнiшнi кредити Компанii, так i активи зi страхування,
деноплiнованi у валютi, що вiдрiзняеться вiд функцiональноi валюти КомпанiТ.

31 грудня 2021 року . 31 грудня 2020 року
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Гривня/
долар
сшА
+\0оА

Гривня/
долар
сшА

-10%

Гривня/
долар
сшА

+70уо

Гривня/
долар
сшА

-l0%
Вплив на Звiт про

фiнансовi результати
(звiт про сукупний
дохiд)
вплив на капiтал

Вплив на Звiт про
фiнансовi результати
(звiт про сукупний
дохiд)
вплив на капiтал

Гривня/ Гривня/
€вро €вро
+10% -l0%

|9 7,75

|9 775
(|9 775)
(19 775)

2 44з
2 44з

(2 44з)
(2 44з)

31 грудня 2021 року 31 грудня 2020 року
Гривня/

свро
+10уо

Гривня/
свро
-|0%

l 296
1 296

(1

(1
296)
296)

19 190
19 190

(19 190)
(19 190)

PtBuK лiквiDносmi - Керiвництво управля€ ризиком лiквiдностi за рахунок формування
резервiв у виглядi гроlllових коштiв на рахунках КомпанiТ та короткострокових депозитiв.

Аналiз фiнансових зобов'язань за строками погашення без дисконтування представлений у
таблицях нIлжче:

. TepMiH
погаше
ння не

Вiд 1року визначе
рокy до 5 poKiB ний
До1 31 грудня

2021 року
Iншi довгостроковi
зобов'язання (рядок 1 5 15

Балансу)
Поточна кредиторська
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов'язаннями (рядок 1610
Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(рядок 1615 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за с-граховою дiяльнiстю
(рядок 1650 Балансу)
Iншi поточнi зобов'язанrrя
(рядок 1690 Балансу)

з55 з55

1 з25

2 660

5 226

з з66

1 з25

2 660

5 226

з з66

До1 Вiд 1року
рокy до 5 poKiB

TepMiH
погаше
ння не

визначе
ний

31 грулня 2020
року
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TepMiH
погаше
ння не

До 1 Вiд 1року Rизначе 31 грудня 2020
року до 5 poKiB ний року

Iншi довгостроковi
зобов'язання (рядок 15 15

Балансу)
Поточна кредиторська
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов'язаннями (рядок l610
Балансу)
Iфедиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(рядок 1615 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за страховою дiяльнiстю
(р"до* 1650 Балансу)
Iншi поточнi зобов'язання
(рядок 1690 Балансу)

898 898

1 92з

1,1з9

6 040

918

1 92з

| 7з9

6 040

91в

Дя цiлей лiквiдностi аналiз по cTpoкaпt погашеннJI на дисконтованiй ocHoBi представлений в
паступних таблицях:

TepMiH
погаше

Вiд 1 ння не
До 1 рокудо5 визнач 31 грулня
року poKiB ений 2021 року

Залиruок коштiв у
цетtтра.ltiзованих страхових
резервних фондах (рядок
l 065)

.Щебiторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(чиста реалiзацiйна BapTicTb)
(р"доп 1 1 25 Балансу) \9 272
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть (рядок 1 155
Балансу)
,Щебiторська заборгованiсть
за розрахунками з
нарахованих доходiв (рядок
1 140 Балансу)
Поточнi фiнансовi iнвестицii
(рядок 1 160 Балансу) 186 805
Грошовi кошти та ix
еквiваленти (рядок 1 165
Балансу)

11 016

з |64

112 185

5з 388 5з з88

19 272

l1 016

з 164

1 86 805

112 1в5

Всього фiнансових активiв 332 442 53 388 385 830

IHrui довгостроковi
зобов'язання (рядок l 5 15

Балансу)
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TepMiH
погаше

Вiд 1 ння не
До 1 рокудо 5 визнач 31 грулня
року poKiB епий 2021 рокy

Поточна кредиторська
заборгованiсть за
довгостроковими
зобов'язаннями (рядок 1 610
Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(рядок 1615 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за страховою дiяльнiстю
(р"до* 1650 Балансу)
Iншi поточнi зобов'язання
(рядок l690 Балансу)

1 з25

2 660

5 226

з з66

l з25

2 660

5 226

з з66

Всього фiнансових
зобов'язань 12577 355 L2 932

Рiзниця лiквiдностi 319 865 (355) 53 388 372 898
Кумулятивна рiзниця
лiквiдностi 319 865 319 510 372 898 372 898

TepMiH
погаше

Вц 1 ння не

До 1 рокудо 5 визнач 31 грулня 2020
року poKiB ений року

Залишок коштiв у
централ iзова}{их страхових
резервlrлrх фондах (рядок
l065)

f{ебiторська заборгованiсть
за ToBapLI, роботи, послуги
(чиста реалiзацiйна BapTicTb)
(р"до* 1 125 Балансу) 19 946
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть (рядок 1 155
Балансу)
Поточнi фiнансовi iнвестицiТ
(рядок l 1 60 Баrансу) 245 51l
I-porrroBi кошти та ix
еквiвалеlrти (ряцок 1 165
Балансу)

- 42 7,79

33 185

42 779

19 946

9 8зб

245 571

зз 185

Всього фiнансових активiв 308 538 42779 351 317

Iншi довгоотроковi
зобов'язання (рялок 15 15

Балансу)
Поточна кредиторська
заборгованiсть за

898

1 92зI 92з
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898



Термiп
погаше

Вiд 1 ння ше

До 1 рокудо 5 визнач 31 грулня 2020
року poKiB ений року

довгостроковими
зобов'язаннями (рядок 1б1 0
Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за товари, роботи, послуги
(рядок 1615 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть
за страховою дiяльнiстю
(рядок 1650 Балансу)
поr:очнi зобов'язання за

розрахунками за
одержаними авансами (рядок
1635 Балансу)
Поточна заборгованiсть з
оплати працi (рядок 1630
Балансу)
Iншi поточнi зобов'язання
(рядок 1690 Балансу)

1 739

6 040

6 196

11-|

978

1 7з9

6 040

6 196

117

978

Всього фiнансових
зобов'язапь rб 993 898 17 891

Рiзниця лiквiдностi 291 545 (898) 42 779 333 426
Кумулятивна рiзниця
лiквiдностi 291545 290647 333 426 333 426

Станопt на З 1 грулн я 2021 року та З 1 грулня 2020 року сума кумулятивноТ рiзrrицi лiквiдностi
фiнансовrлх активiв та фiнансових зобов'язань до одного року КомпанiТ е позитивною та
склала З'72 898 тисяч гривень таЗЗЗ 426 тисяч гривень, вiдповiдно.

Геоzрафiчttа концutmрацiя - Iнформацiя про географiчноТ коttцентрацiТ активiв i зобов'язань
r]редставJlена в настуItних таблицях, Географiчtrа концентрацiя активiв i зобов'язань охоплюс
YKpaTrry та iншi краiни.

Всього
Iншi 31 грулня

YKpaiHa краiни 2021 rloKy
FIематерiальнi активи, зaшишкова
BapTicTb (рядок 1000 Балансу)

OcHoBHi засоби, залишкова BapTicTb
(рядок 1010 Балансу)

,Щовгостроtсовi фilrансовi iIlвестицiТ
(р"до* 10З5 Балансу) 500
Вiдстроченi аквiзltцiйнi витрати (рядоlс
1060 Бапаrlсу) з0 146
Залиш_tок коrптiв у чентралiзованик
страхових резервЕI14х, фондах (рядок
1065 Балансу) 5з з88
Виробничi запаси (рядоо 1 100 Балансу) '720
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76 452

29

- 76 452

500

- з0 146

- 5з зв8
- ,720



Iншi
Всього

31 грудня
202l

.Щебiторська заборгованiсть за товари,
роботи, послуги (чиста реалiзачiйна
BapTicTb) (р"до* 1125 Балансу)
,Щебiторська заборгованiоть за
розрахунками за виданими авансами
(рядок 1 130 Балансу)
Щебiторська заборгованiсть за

розрахунками з бюджетом (рядок 1 135
Балансу)
,Щебiторська заборгованiсть за
розрахунками з нарахованих доходiв
(рядок 1 140 Балансу)
Iнша поточна дебiторська
заборгованiсть (рядок 1 155 Балансу)
Поточнi фiнансовi iнвестицii (рядок
l 160 Балансу)
Грошовi кошти та ix еквiваленти
(рядок 1165 Балансу)
Витрати майбугнiх перiолiв (рядок
1 l70 Балансу)
Частка перестраховика у страхових
резервах (рядок 1 180)

\9 2,72

476

,70

з 164

1l 016

1 86 в05

1 12 185

15з

4118

19 272

416

70

з 164

11 016

1 86 805

112 185

l53

4118

всього активiв 498 494 498 494
Iншi довгостроковi зобов'язання (рядок
1515 Балансу)
CTpaxoBi резерви за вирахуванням
часток перестраховикiв у страхових
резервах (рядок 15З0 Балансу)
Поточна кредиторська заборгованiсть за
довгостроковиN{и зобов'язанllями (рядок
1610 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть за товари,

роботи, IIослугLI (рядок 1615 Балансу)
IIоr,очнi зобов'язання за

розрахуFIками з бюдхtетом (рядок 1620
Балансу)
Поточнi зобов'язання за розрахунками
зi страхування (рядок 1625 Балансу)
Поточна заборгованiсть з оплати працi
(рялок 16З0 Балансу)
поточнi зобов'язання за

розрахунками з одержаIlими авансами
(рялок 1бЗ5 Балансу)
Кредиторська заборгованiсть за
страховою дiяльнiстю (рядок l650
Балансу)
Поточнi забезпечення (рядок 1660
Балаrlсу)
Iншi пото.Iнi зобов'язання (рядок l690

_ Балансу)

355

190 91 1

1 з25

2 660

з 080

з5

9 4,79

5 226

10 7вв

з з66

з55

l90 91 l

1 з25

2 660

3 080

з5

9 419

5 226

10 788

з з66
всього зобов'язань 227 225 227 225
Вiдкрита балансова пtlзицiя
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Всього
Iншi 31 грулня 2020

- HeMarepia*Hr аr.r"*", зал--по"а 
-- УкраТна краiни рокУ

BapTicTb (рядок 1000 Балансу) бз _ бз
OcHoBHi засоби, з€lлишкова BapTicTb
(рядок 1010 Балансу) 78 з19 _ 78 з19
Щовгостроковi фiнансов i iнвестицiТ
(рялок 10З5 Балансу) 500 - 500
вiдстроченi аквiзицiйнi витрати (рядок
1060 Бшrансу) 27 п5 _ 27 1l5
Залишок коштiв у чентралiзованих
страхових резервних фондах (рядок
1065 Балансу) 42.7.79 _ 42119
Виробничi запаси (рядок 1 100 Балансу) 198 - 79В
/{ебiторська заборгованiсть за товари,

роботи, послуги (чиста реал iзацiйна
BapTicTb) (рядок 1 125 Балансу) 19 946 - 19 946
Щебiторська заборгованiсть за

розрахуIrками за виданимl{ авансами
(рядокllЗOБалансу) 24110 - Z4|0
.Щебiторська заборгованiсть за

розрахунками з бюдrrtетом (рядок 1 135
Балансу) Зб - Зб
!ебiторська заборгованiсть за

розрахунками з нарахованих доходiв
(рядок 1 140 Балансу) 1 601 1 601
Iнша поточна дебiторська 

9 8збзаборгованiсть (рядок 1 l55 Балансу) 9 8Зб
Поточнi фiнансовi ilrвестицii (рядок
1160 Балансу) 245 5'71 - 245 511
Грошовi кошти та i',x еквiваленти
(р"док 1 165 Балансу) 33 l85 - 33 185
Витрати майбутнiх перiодiв (рядок
1170 Балансу) 

"'^ -'-r'"А," 119 - 119

Частка перестраховика у страхових

_резервах(рядок1180) 4189 - 4189

всього активiв 466 467 466 461
Iншi довгостроковi зобов'язання (рядок
1515 Балансу) 898 898
CTpaxoBi резерви за вирахуванням
часток перестраховикiв у страхових
резервах (рядок 15З0 Балансу) 17З 81'7 - 1'7З 81"]
Кредиторська заборгованiсть за товари,
роботи, поолуги (рядок 1615 Балансу) 1 7З9 - 1 7З9
поточнi зобов'язання за
розрахунками з бюдхсетом (рядок 1620
Ба,лансу) 2502 - 2502
Поточнi зобов'язаI{trя за розраху[Iками
зi страхування (рядок 1625 Балансу) 5 - 5
Поточна заборгованiсть з оплати працi
(рядок 16З0 Балансу) 11'7 - 1l7
поточнi зобов'язання за
розрахунками з одержаниN{Il авансами
(рядок 1635 Балаrlсу) 6196 - 6 196

5з



УкраIна
Iншi

краiни

Всього
31 грулня 2020

року
Кредиторська заборгованiсть за
страховою дiяльнiстю (рядок 1650
Балансу)
Поточнi забезпечення (рядок 1б60
Балансу)
Iншi поточнi зобов'язання (рядок 1690
Ба.ца

всього зобов'язань

6 040

14 014

91в
20б 306

б 040

14 014

978
206 306

Вiдкрита балапсова позицiя 260 16| 260 lбl

. ПОДIi ПIСЛЯ ЗАКIНtIЕННЯ ЗВIТНОГО ПЕРIОДУ

З кiнця дати звiтного перiоду до дати затвердження фiнансовоi звiтностi нiяких сутгевих
подiй в дiяльностi КомпанiI не вiдбувалося.

Голова Правлiння

Головний бухгалтер

Сапацинський О. В.

Гончаренко В.Й.
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