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Загальна інформацiя про Компанiю
Повна назва: Товариство з додатковою відповідальністю «Страхова компанія «Екта».
Коротка назва: ТДВ "СК "ЕКТА"
Код ЄДРПОУ 42509958
Товариство зареєстровано 02.10.2018р. запис № 1 070 102 0000 078380
Свідоцтво фінустанови
СТ №649 видано 24.01.2019р. згідно Розпорядження
Нацкомфінпослуг № 117 від 24.01.2019р.
Мiсцезнаходження: Україна, 03150, м. Київ, вулиця Ділова, будинок 5, корпус 2 літ В1
Організаційно-правова форма: Товариство з додатковою відповідальністю.
Основний вид дiяльностi : 65.12 - Iншi види страхування, крiм страхування життя.
Розмір зареєстрованого складеного (статутного) капіталу: 37 000 тис. грн.
Розмір сплаченого складеного (статутного) капіталу на кінець періоду: 37 000 тис. грн.
Кiлькiсть штатних працiвникiв станом на 31.12.2020р.: 5 осіб.
Станом на 31.12.2020р. Компанія не має філій.
Основною метою дiяльностi ТДВ "СК "ЕКТА" (надалі – Компанія) є одержання
прибутку в результаті здійснення діяльності на ринку фінансових послуг. Предметом
безпосередньої дiяльностi Компанії є страхування, перестрахування i фiнансова дiяльнiсть,
пов'язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.
Страхова дiяльнiсть здiйснюється у вiдповiдностi до отриманих лiцензiй. Всього
Компанією отримано 10 ліцензій.
Найменування

Ліцензія №

Страхування майна (іншого, ніж передбачено пунктами 5-9 статті 6 Закону
України «Про страхування»
Страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ

Страхування фінансових ризиків

Розпорядження Нацкомфінпослуг
№427 від 21.03.2019 р.
Розпорядження Нацкомфінпослуг
№427 від 21.03.2019 р.
Розпорядження Нацкомфінпослуг
№427 від 21.03.2019 р.
Розпорядження Нацкомфінпослуг
№427 від 21.03.2019 р.

Страхування вантажу та багажу (вантажобагажу)
Страхування відповідальності перед третіми особами (іншої, ніж Розпорядження Нацкомфінпослуг
передбачена пунктами 12-14 статті 6 Закону України «Про страхування»
№427 від 21.03.2019 р.
Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових Розпорядження Нацкомфінпослуг
послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів) у частині №517 від 02.04.2019 р.
проведення добровільного медичного страхування (безперервного
страхування здоров’я).
Ліцензія на добровільне страхування від нещасних випадків.
Ліцензія на добровільне страхування медичних витрат
Ліцензія на добровільне страхування наземного транспорту
залізничного)
Ліцензія на добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби

Розпорядження Нацкомфінпослуг
№521 від 04.04.2019 р.
Розпорядження Нацкомфінпослуг
№521 від 04.04.2019 р.
(крім Розпорядження Нацкомфінпослуг №
1873 від 26.09.2019 р.
Розпорядження Нацкомфінпослуг №
1873 від 26.09.2019 р.

Протягом звітного періоду Компанія здійснювало фінансово – господарську діяльність
виключно в межах законодавства України.
Компанія є платником податку на прибуток на загальних підставах, та не є платником
ПДВ.
Функціональною валютою підприємства є українська гривня, яка є національною
валютою України, і найкращим чином відображає економічну сутність більшості операцій,
що проводяться підприємством, і пов'язаних з ними обставинами, впливаючи на її діяльність.
Українська гривня є також валютою представлення фінансової звітності за
Міжнародними стандартами. Всі дані фінансової звітності зформовані у тисячах гривень з
одним десятковим знаком.

Умови здійснення діяльності в Україні
Політична й економічна ситуація в Україні в останні роки нестабільна. Внаслідок цього,
здійснення діяльності в країні пов'язане з ризиками, що є нетиповими для інших країн.
Збройний конфлікт в окремих частинах Луганської та Донецької областей, що почався
навесні 2014 року, не закінчений; частини Донецької та Луганської областей залишаються під
контролем самопроголошених республік, і українська влада в даний час не має можливості
повною мірою забезпечити застосування українського законодавства на території даних
областей. У березні 2014 року ряд подій в Криму призвів до приєднання Республіки Крим до
Російської Федерації, яке не було визнано Україною та багатьма іншими країнами. Ця подія
призвела до суттєвого погіршення відносин між Україною та Російською Федерацією.
Після економічної кризи 2014-2015 рр. українська економіка продемонструвала значне
пожвавлення за останні пару років у вигляді уповільнення темпів інфляції, стабільного курсу
обміну гривні, зростання ВВП і загального пожвавлення ділової активності. Однак, в 2020 р.
економічна ситуація погіршилася у зв’язку пандемією короновірусу (надалі - «COVID»).
В березні 2020 року Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила про спалах
коронавірусу (надалі - «COVID») пандемією. У відповідь на потенційно важливу загрозу
COVID для здоров’я населення, у другій половині березня Кабінет Міністрів України ввів
карантин і оголосив надзвичайну ситуацію по всій Україні, з метою стримування
розповсюдження захворювання, встановивши обмеження на подорожі всередині країни,
закривши міста та регіони, які можуть постраждати від пандемії, припинивши
транскордонний рух транспорту до України та з неї.
Компанія дозволила працівникам працювати віддалено з дому и працівники
продовжували працювати в штатному режимі.
Не зважаючи на складну ситуацію, Компанія продовжує збільшувати обсяги доходів від
страхових платежів. Компанія пропонує нові страхові продукти, які потребує ринок в умовах
пандемії.
Беручи до уваги поточні операційні та фінансові результати діяльності Компанії, а
також іншу доступну на даний час інформацію, Компанія не передбачає негативного впливу
від спалаху COVID на фінансовий стан та результати діяльності. Але, в деякій мірі, існує
ймовірність, що тривалі періоди блокування, посилення суворості заходів безпеки зі сторони
держави або наслідки негативного впливу економічної ситуації на ринку загалом можуть
мати певний вплив на Компанію.
1. Основи формування фiнансової звiтностi
Фінансова звітність за 2020 рік є другою річною фінансовою звітністю складеною за
МСФЗ. Діяльність Компанії фактично розпочата з 2019року. Компанія вперше прийняла
МСФЗ у 2019 році, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2019 року.
В звітному році Компанія використовувала вимоги всіх стандартів, які набрали чинності
станом на 01.01.2020 року.

Ця фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно Закону України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» зi змiнами та доповненнями та
Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (надалi - МСФЗ).
Компанія веде бухгалтерський облік відповідно до МСФЗ й на його основі нього
складає фінансову звітність.
Основнi принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi цiєї
фiнансової звiтностi, викладенi нижче. Такi принципи узгоджено застосовуються до всiх
звiтних перiодiв, якщо не вказано iнше.
Дана фінансова звітність була підготовлена на основі припущення, що Компанія здатна
продовжувати свою діяльність на безперервній основі у найближчому майбутньому.
На думку керівництва, застосування припущення щодо здатності Компанії
продовжувати свою діяльність на безперервній основі є прийнятним, враховуючи належний
рівень достатності капіталу та досвід роботи на ринку фінансових послуг.
Фінансова звітність товариства на 31 грудня 2020 року, відображає його фінансовий
стан, фінансові результати та рух грошових коштів за період, що закінчився на зазначену
дату, а також іншу пояснювальну інформацію, відповідно до МСФЗ, виданих Радою з
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (РМСБО), які в Україні визначені в якості
застосовної концептуальної основи фінансової звітності Законом України «Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність» і є для Компанії прийнятною концептуальної
основи загального призначення, яка водночас також є концептуальною основою достовірного
подання.
Фінансова звітність затверджена 20.02.2021 року.
2. Принципи облiкової полiтики
Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi. Облiкова полiтика Компанiї базується на
наступних принципах:
- повнота - означає, що усi операцiї вiдображаються на вiдповiдних рахунках
бухгалтерського облiку. Фiнансова звiтнiсть мiстить всю iнформацiю про фактичнi та
можливi результати операцiй, якi можуть вплинути на рiшення, що приймається вiдносно
даної операцiї;
- превалювання сутностi над формою - бухгалтерський облiк операцiй проводиться у
вiдповiдностi до їх сутi та економiчного змiсту (превалювання сутностi над формою);
- активи та зобов'язання облiковуються за первiсною (iсторичною) вартiстю. Активи
визначаються за сумою фактично сплачених за них коштiв на день придбання. Зобов'язання за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на зобов'язання.
- доходи та витрати вiдображаються в облiку та звiтностi за принципом нарахування i
вiдповiдностi, це означає, що доходи та витрати повиннi вiдображатися в бухгалтерському
облiку та фiнансовiй звiтностi тодi, коли вони насправдi iснують, а не в перiодах, коли
фактично отримано чи сплачено кошти; для визначення фiнансового результату звiтного
перiоду необхiдно зiставити визнанi доходи звiтного перiоду i витрати, що були здiйсненi для
отримання цих доходiв.
Компанiя визнає в бухгалтерському облiку активи та зобов'язання, доходи, витрати та
капiтал в разi їх вiдповiдностi наступним критерiям:
Активи - ресурси, що виникли в результатi минулих подiй, використання яких, як
очiкується, призведе до отримання економiчних вигiд у майбутньому.
Зобов'язання - заборгованiсть, що виникла внаслiдок минулих подiй i погашення якої в
майбутньому, як очiкується, призведе до зменшення ресурсiв, що втiлюють у собi економiчнi
вигоди.
Доходи - це збiльшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
надходження чи збiльшення корисностi активiв або зменшення зобов'язань, результатом чого
є збiльшення капiталу, за винятком його збiльшення, пов'язаного з внесками акцiонерiв.

Витрати - це зменшення економiчних вигiд протягом облiкового перiоду у виглядi
вибуття чи амортизацiї активiв або виникнення зобов'язань, що призводить до зменшення
власного капiталу i не є розподiленням мiж акцiонерами.
Власний капiтал - це залишкова частина в активах пiсля вирахування всiх зобов'язань;
Пiд час ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi активи i
зобов'язання оприбутковуються та облiковуються за:
1) вартiстю їх придбання чи виникнення - за iсторичною або первiсною вартiстю:
- активи - за сумою сплачених за них коштiв, їх еквiвалентiв або iнших форм
компенсацiї;
- зобов'язання - за сумою мобiлiзованих коштiв в обмiн на такi зобов'язання або сумою
коштiв чи їх еквiвалентiв, якi пiдлягають сплатi для погашення зобов'язань у процесi
звичайної господарської дiяльностi;
2) справедливою (ринковою) вартiстю:
- активи - за сумою, яку необхiдно було б сплатити для придбання (обмiну) таких
активiв,
- зобов'язання - за сумою, якою може бути погашене таке зобов'язання в результатi
операцiї мiж: обiзнаними, зацiкавленими та незалежними сторонами;
Приведення вартостi активiв у вiдповiднiсть до справедливої здiйснюється шляхом їх
переоцiнки, оцiнки на предмет зменшення корисностi та наявних кредитних ризикiв.
Критерiї визнання та оцiнки конкретних видiв активiв та зобов'язань, доходiв та витрат
наведенi в наступних примiтках.
Грошовi кошти та їх еквiваленти. Грошовi кошти та їх еквiваленти являють собою
активи, якi вiльно конвертуються у готiвку i якi пiдлягають незначному ризику змiн у
вартостi. Суми, пов'язанi з коштами, використання яких є обмеженим, виключаються зi
складу грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Грошовi кошти та їх еквiваленти включають
готiвку в касi, залишки на кореспондентських рахунках,
Фiнансовi iнструменти: основнi термiни, пов'язанi з оцiнкою. Залежно вiд їх
класифiкацiї при визнанні, або подальшому облiку, фiнансовi iнструменти облiковуються як
такi, що:
- оцiнюються за справедливою вартiстю через прибуток та збиток;
- iнвестицiї, що утримуються до погашення, та облiковуються за амортизованою
вартiстю;
- позики та дебіторська заборгованiсть;
- фiнансовi активи в наявностi для продажу, якi облiковуються за собiвартiстю.
Справедлива вартiсть означає суму, на яку може бути обмiняний актив або виконане
зобов'язання за угодою мiж добре поiнформованими, зацiкавленими та незалежними
сторонами. Справедлива вартiсть є поточною цiною покупця для фiнансових активiв та
поточною цiною продавця для фiнансових зобов'язань, якi котируються на активному ринку.
Фiнансовий iнструмент вважається котируваним на активному ринку, якщо котирувальнi цiни
регулярно повiдомляються фондовою бiржею чи iншою установою, i якщо такi цiни
вiдображають фактичнi та регулярнi ринковi угоди мiж незалежними сторонами.
Амортизована собiвартiсть означає вартiсть, за якою оцiнюються фiнансовий актив,
фiнансове зобов'язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму
погашення основної суми боргу, збiльшеної (зменшеної) на суму накопиченої амортизацiї
будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з
використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання
внаслiдок зменшення корисностi.
Метод ефективної ставки вiдсотка означає метод розподiлу процентних доходiв або
процентних витрат у межах вiдповiдного перiоду, аби досягти постiйної перiодичної
вiдсоткової ставки (ефективної ставки вiдсотка) на амортизовану собiвартiсть iнструменту.
Ефективна ставка вiдсотка є ставкою, яка точно дисконтує очiкуванi майбутнi грошовi
платежi або надходження протягом розрахункового термiну дiї фiнансового iнструмента або

бiльш короткого перiоду, залежно вiд обставин, до чистої амортизованої собiвартостi такого
фiнансового iнструмента.
Собiвартiсть означає суму сплачених грошових коштiв або їх еквiвалентiв чи
справедливу вартiсть iншої винагороди, наданої за придбання активу на момент його
придбання, та включає витрати на операцiю. Оцiнка за собiвартiстю застосовується лише до
iнвестицiй у iнструменти капiталу, якi не мають котирувальної ринкової цiни та справедлива
вартiсть яких не може бути достовiрно оцiнена, а також похiднi iнструменти, якi пов'язанi з
ними та повиннi бути погашенi шляхом надання таких некотируваних iнструментiв капiталу.
Знецiнення фінансових активів. На кожну звiтну дату подання страхова компанiя
коригує суму фiнансових активiв на суму зменшення корисностi фiнансового активу.
Ознаками зменшення корисностi є наявнiсть негативної фiнансової, а також не фiнансової,
iнформацiї про дiяльнiсть емiтента, яка б свiдчила про необґрунтованість попереднiх
очiкувань стосовно компенсацiйної вартостi придбаного активу.
Iнвестицiї, що утримуються до погашення. У портфелi до погашення облiковуються
придбанi борговi цiннi папери з фiксованими платежами або з платежами, що можна
визначити, а також з фiксованим строком погашення. Борговi цiннi папери вiдносяться до
портфеля до погашення, якщо компанiя має намiр та змогу утримувати їх до строку
погашення з метою отримання процентного доходу. Компанiя класифiкує цiннi папери в
портфелi до погашення в момент їх купiвлi i надалi переглядає свiй намiр щодо них на кожну
дату балансу.
Придбанi цiннi папери до погашення первiсно визнаються за справедливою вартiстю,
надалi - за амортизованою собiвартiстю. Процентний дохiд за цiнними паперами до
погашення обчислюється за ефективною ставкою вiдсотка та визначається у складi прибуткiв
та збиткiв за рiк.
Збитки вiд знецiнення визнаються у складi прибуткiв чи збиткiв за рiк, в якому вони
були понесенi в результатi однiєї чи бiльше подiй, якi мали мiсце пiсля початкового визнання
цiнних паперiв в портфелi до погашення.
Дочiрнi та асоцiйованi организацiї. Асоцiйоване пiдприємство - це суб'єкт
господарювання, на який iнвестор має суттєвий вплив i який не є анi дочiрнiм пiдприємством,
анi часткою участi в спiльному пiдприємствi.
Дочiрнє пiдприємство - це суб'єкт господарювання, що його контролює iнший суб'єкт
господарювання (вiдомий як материнське пiдприємство).
Контроль - це повноваження управляти фiнансовою та операцiйними полiтиками iншого
суб'єкта господарювання з метою одержання вигiд вiд його дiяльностi.
Метод участi в капiталi - це метод облiку, згiдно з яким iнвестицiю первiсно визнають за
собiвартiстю, а потiм коригують вiдповiдно до змiни частки iнвестора в чистих активах
об'єкта iнвестування пiсля придбання. Прибуток чи збиток iнвестора включає частку
iнвестора в прибутку чи збитку об'єкта iнвестування.
Суттєвий вплив - це повноваження брати участь у прийняттi рiшень з фiнансової та
операцiйної полiтики об'єкта, iнвестування, але не контроль чи спiльний контроль над
такими полiтиками.
Суттєвiсть впливу визначається Компанiєю у випадку, якщо вона прямо або
опосередковано (через дочiрнi пiдприємства) володiє 20 або бiльше вiдсотками прав голосу в
об'єктi iнвестування, якщо чiтко не буде доведено протилежне. Якщо компанiя володiє менше
20% прав голосу в об'єктi iнвестування, то для визначення суттєвостi впливу застосовуються
наступнi фактори:
- представництво в радi директорiв або аналогiчному керiвному органi об'єкта
iнвестування;
- участь у процесах розробки полiтики, у тому числi участь у прийняттi рiшень щодо
дивiдендiв або iнших виплат;
- суттєвi операцiї мiж iнвестором та об'єктом iнвестування;
- взаємообмiн управлiнським персоналом;
- надання необхiдної технiчної iнформацiї.

Для облiку iнвестицiй в дочірні та асоційовані пiдприємства Компанiя використовує
метод участi в капiталi згiдно з яким iнвестицiя первiсно визначається за собiвартiстю i
згодом її балансова вартiсть збiльшується або зменшується для визнання частки компанiї в
прибутку або збитку об'єкта iнвестування пiсля дати придбання. Частка компанiї в прибутку
або збитку об'єкта iнвестування визначається в прибутку або збитку компанiї
Iнвестицiйна нерухомiсть. Одиницею облiку iнвестицiйної нерухомостi є земля чи
будiвля або частина будiвлi, або земля i будiвля, що перебувають у розпорядженнi власника
або лiзингоодержувача за договором про фiнансовий лiзинг (оренду) з метою отримання
орендних платежiв, доходiв вiд зростання капiталу або того чи iншого, а не для надання
послуг або адмiнiстративних цiлей.
До iнвестицiйної нерухомостi належать: (а) земля, що утримується з метою отримання
вигод вiд зростання капiталу в довгостроковiй перспективi, а не для реалiзацiї в
короткостроковiй перспективi в процесi дiяльностi; (б) земля, подальше використання якої на
цей час не визначено; (в) будiвля, що перебуває у власностi компанiї або в розпорядженнi за
договором про фiнансовий лiзинг (оренду) та надається в лiзинг (оренду) за одним або
кiлькома договорами про оперативний лiзинг (оренду); (г) будiвля, що не зайнята на цей час
та призначена для надання в лiзинг (оренду) за одним або кiлькома договорами про
оперативний лiзинг (оренду).
Пiд час первiсного визнання iнвестицiйної нерухомостi Компанiя оцiнює її за первiсною
вартiстю, яка включає цiну придбання цiєї нерухомостi та всi витрати, що безпосередньо
пов'язанi з її придбанням.
Пiсля первiсного визнання об'єкта iнвестицiйної нерухомостi подальшу його оцiнку
Компанiя здiйснює за справедливою вартiстю з урахуванням втрат вiд зменшення корисностi.
Компанiя нараховує амортизацiю за прямолiнiйним методом. Строк корисного
використання нерухомостi у виглядi примiщень та будiвель встановлений 20 рокiв, протягом
звiтного перiоду метод амортизацiї та строки корисного використання не переглядались.
Компанiя визнає витрати на амортизацiю та зменшення корисностi iнвестицiйної
нерухомостi у складi прибуткiв та збиткiв за рiк.
Основнi засоби. Основнi засоби оприбутковуються Компанiєю за первiсною вартiстю,
вiдображаються в Балансi за первiсною вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi.
Первiсна вартiсть основних засобiв збiльшується на суму витрат, пов'язаних з
полiпшенням об'єкта (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя
тощо), у результатi чого збiльшуються майбутнi економiчнi вигоди, первiсно очiкуванi вiд
використання цього об'єкту.
Витрати, що здiйснюються для пiдтримання об'єкта основних засобiв у придатному для
використання станi (капiтальний та поточний ремонт), включаються до складу витрат
звiтного перiоду i не впливають на його залишкову вартiсть. Компанiєю застосовується
прямолiнiйний метод нарахування амортизацiї на щомiсячнiй основi.
Пiсля визнання активом, група основних засобiв "Будiвлi, споруди" (справедливу
вартiсть якого можна достовiрно оцiнити) слiд облiковувати за переоцiненою сумою, яка є
його справедливою вартiстю на дату переоцiнки мiнус будь-яка подальша накопичена
амортизацiя та подальшi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi.
Строки корисного використання основних видiв основних засобiв встановленi наступнi:
Види об'єктiв

Строк корисного використання (рокiв)

Будинки та споруди

20

Обладнання охорони та сигналiзацiї

5

Комп'ютери та обладнання до них, принтери,
банкомати, телефони

5

Копiювальнi машини

12

Кондицiонери, холодильне обладнання, аудiо та
вiдеотехнiка

4

Касове обладнання

4

Автотранспорт

5

Меблi, сейфи

4

Вивiски

5

Iншi

4

Земля та незавершенi капiтальнi вкладення не амортизуються.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення використовуються протягом строку
оренди примiщень.
При визнанні та обліку основних засобів Компанія керується МСБО 16 “Основні
засоби”. Компанія визнає матеріальний об'єкт основним засобом, якщо він утримується з
метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, адміністративних функцій,
очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року. Об'єкти
основних засобів, які відповідають критеріям визнання активу, під час зарахування на баланс
оцінюються за їх собівартістю. Одиницею обліку основних засобів є окремий інвентарний
об'єкт.
Вартісний критерій визнання основних засобів встановлено на рівні 20 000,00 грн. і
поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом.
Основнi засоби, вартiсть яких не перевищує 20 000 гривень визнаються в фiнансової
звiтностi Компанiї запасами, та при передачi їх до експлуатацiї здiйснюється нарахування
амортизацiї в розмiрi 100%.
Амортизація основних засобів Компанії нараховується прямолінійним методом
протягом строку корисного використання активу.
Компанiя не здiйснювала протягом 2020 року змiни методу амортизацiї, за результатами
перегляду норм амортизацiї та строкiв корисного використання вони залишились без змiн.
Об`єкти нерухомостi пiдлягають переоцiнцi на достатньо регулярнiй основi для
забезпечення того, що балансова вартiсть не вiдрiзнятиметься вiд тiєї, яка була б визначена з
використанням справедливої вартостi станом на кiнець звiтного перiоду. Компанія може
переоцiнювати об'єкт основних засобiв, якщо залишкова вартiсть цього об'єкта iстотно
вiдрiзняється вiд його справедливої вартостi на дату баланса.
Збiльшення балансової вартостi, яке виникає при переоцiнцi, зараховується на рахунок
iншого сукупного доходу та збiльшує прирiст вартостi власного капiталу при переоцiнцi.
Зменшення, якi компенсують попереднi збiльшення того самого активу, визнаються у складi
iншого сукупного доходу та зменшують попередньо визнаний прирiст вартостi власного
капiталу при переоцiнцi; усi iншi зменшення зараховуються на рахунок прибуткiв або збиткiв
за рiк.
Компанiя здiйснює переоцiнку нерухомостi на пiдставi звiтiв з незалежної оцiнки
нерухомого майна, складних професiйними оцiнювачами на щорiчнiй основi. За результатами
переоцiнки Компанiя коригує переоцiнену первiсну вартiсть та накопичений знос на
коефiцiєнт переоцiнки, який визначається як спiввiдношення справедливої та залишкової
вартостi об'єкта.

Наприкiнцi кожного звiтного перiоду управлiнський персонал оцiнює, чи є будь-якi
ознаки знецiнення основних засобiв. За наявностi будь-яких таких ознак, управлiнський
персонал оцiнює суму, що вiдшкодовується, яка визначається як справедлива вартiсть активу
за вирахуванням витрат на продаж та його справедлива вартiсть при використаннi, залежно
вiд того, що є бiльшим. Балансова вартiсть зменшується до суми, що вiдшкодовується, а
збиток вiд знецiнення визнається у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Збиток вiд знецiнення,
визнаний для активу у попереднiх роках, перекласифiковується, якщо вiдбулися змiни в
оцiнках, використовуваних для визначення вартостi активу при використаннi або
справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж.
Прибутки та збитки у результатi вибуття, якi визначаються шляхом порiвняння
надходжень з балансовою вартiстю, визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк (у межах
iнших операцiйних доходiв чи витрат).
Нематерiальнi активи. Нематерiальнi активи оприбутковуються Компанiєю за
первiсною вартiстю, яка складається з цiни придбання, держмита, непрямих податкiв та iнших
витрат, пов'язаних iз приведенням їх у стан придатний для використання, вiдображаються в
Звiтi про фiнансовий стан за первiсною вартiстю за вирахування накопиченої амортизацiї та
накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв
збiльшується на суму витрат, пов'язаних iз удосконаленням цих нематерiальних активiв i
пiдвищення їх можливостей та строку використання, що сприятиме збiльшенню первiсно
очiкуваних майбутнiх економiчних вигод.
Амортизацiя нематерiальних активiв проводиться за прямолiнiйним методом.
Компанiєю встановленi наступнi строки корисного використання нематерiальних
активiв:
Найменування групи
Строк корисного використання (рокiв)
Права на об'єкти промислової власності
5
Iншi нематерiальнi активи
10
Авторськi та сумiжнi з ними права
5
Лiцензiї
на
впровадження
страхової
Безстрокові
діяльності
Лiцензiї на впровадження страхової дiяльностi є активами з невизначеним строком
використання, тому їх облiк здiйснюється без нарахування амортизацiї.
Протягом 2020 року Компанiя не змiнювала методи та норми амортизацiї, а також не
здiйснювала переоцiнку первiсної вартостi нематерiальних активiв, та не змiнювала термiн
корисного використання нематерiальних активiв.
Компанiя переглядає термiн корисного використання нематерiальних активiв в разi,
якщо вiдбувалась доробка нематерiального активу, яка призводить до отримання бiльших
економiчних вигiд вiд його використання.
Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття. Необоротнi активи та
групи вибуття, що можуть включати як оборотнi, так i необоротнi активи, класифiкуються у
звiтi про фiнансовий стан як "необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття"
в разi, якщо вiдшкодування їх вартостi буде вiдбуватись переважно через операцiї з продажу
протягом 12 мiсяцiв пiсля закiнчення звiтного перiоду. Активи пiдлягають перекласифiкацiї,
якщо виконуються всi наступнi вимоги: (а) активи готовi до негайного продажу в їх
теперiшньому станi, (б) керiвництво Компанiї затвердило плани щодо продажу та iнiцiювало
програму з активного пошуку покупцiв, , (в) очiкується, що продаж вiдбудеться протягом 1
року та (г) не очiкується внесення суттєвих змiн до намiрiв щодо продажу активiв або
анулювання плану продажiв. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття,
якi вiднесенi до даної категорiї в звiтi про фiнансовий стан за звiтний перiод не потребують їх
перекласифiкацiї за попереднi перiоди.
Залученi кошти. До складу iнших залучених коштiв вiдносяться отриманi банкiвськi
кредити, зобов'язання з фiнансового лiзингу (оренди), iншi позиковi зобов'язання.

Довгостроковi зобов'язання облiковуються за дисконтованою вартiстю з використанням
ефективної ставки вiдсотка.
Фінансові активи.
Фінансові активи класифікуються по наступним категоріям:
− фінансові активи, які відображаються по справедливій вартості з віднесенням
змін за рахунок прибутків та збитків;
− фінансові активи, які утримуються з метою погашення;
− фінансові активи, які утримуються з метою продажу.
Торгові цінні папери будуть класифікуются як оцінювані за справедливою вартістю з
віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків.
Для боргових фінансових інструментів - векселів, які відповідають критерію SPPI,
класифікація при первісному визнанні визначається на основі бізнес-моделі, згідно з якою
управляються дані інструменти, а саме:
- інструменти, які утримуються з метою отримання передбачених договором грошових
потоків, оцінюються за амортизованою вартістю.
Дольові фінансові активи, які не відносяться до торгового портфелю, будуть
оцінюватися за справедливою вартістю через прибуток або збиток відповідно до МСФЗ 9.
Справедлива вартість – це сума, на яку можна обміняти актив або урегулювати
зобов’язання при здійсненні операції на ринкових умовах між добре проінформованими,
незалежними сторонами, які діють на добровільній основі. Справедлива вартість є поточною
ціною фінансових активів на активних ринках, або договірна вартість таких активів за
умовами останньої операціі з ними в разі відсутності відкритих котирувань.
Для визначення справедливої вартості деяких фінансових інструментів, по яким відсутня
інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель оцінки, як
модель дисконтованих грошових потоків, або остання (балансова) вартість фінансового активу
(історична вартість). В даній фінансовій звітності зроблені відповідні розкриття, якщо зміни
будь-якого допущення призведуть до суттєвих змін прибутку, доходів, загальної суми активів
або зобов’язань.
Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Компанія
оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться
до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.
Основними подіями, що свідчать про знецінення фінансового активу, можуть бути:
а) фінансові труднощі емітентів акцій або корпоративних прав;
б) порушення умов договору (невиконання зобов'язань, прострочення сплати
нарахованих доходів та/або основної суми боргу);
в) висока ймовірність банкрутства або фінансова реорганізація емітента фінансового
інструмента;
ґ) прийняття рішення НКЦПФР щодо анулювання реєстрації випуску пакета акцій
емітентів.
Знецінення цінних паперів в портфелі до погашення.
Компанія оцінює на індивідуальній основі, чи існують ознаки знецінення за цінними
паперами в портфелі до погашення. У випадку наявності ознак від знецінення, сума збитків
визначається як різниця між балансовою вартістю активу та теперішньою вартістю майбутніх
грошових потоків. Балансова вартість активу зменшується, а сума збитку відображається у
звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.

Якщо у наступному році сума оцінених збитків від знецінення зменшується внаслідок
події, яка сталася після того, як були визнані збитки від знецінення, тоді раніше визнані суми
збитків відображаються у звіті про прибутки і збитки та інший сукупний дохід.
Справедлива вартість цінних паперів, що перебувають в обігу на організаційно
оформлених ринках, визначається за їх ринковою вартістю.
Якщо котирування ринкових цін на цінні папери є недоступним, то Компанія
застосовує для визначення справедливої вартості такі методи:
посилання на ринкову ціну іншого подібного інструменту;
залишається ринкова вартість такого фінансового активу на розрахунок
попереднього періоду;
- аналіз дисконтованих грошових потоків. Застосовуючи аналіз дисконтованих
грошових потоків, Компанія використовує ставку дисконту, яка дорівнює або
діючій нормі прибутковості подібної фінансової інвестиції, що має в основному такі
самі умови та характеристики (строк погашення, що залишився; структура потоків
грошових коштів; валюта; кредитний рейтинг емітента, процентна ставка), а в разі її
відсутності – розмір ставки дисконтування затвердженої обліковою політикою
Компанії;
- інші методи, що забезпечують достовірне визначення справедливої вартості цінних
паперів.
Разом з тим переоцінка цінних паперів, за якими укладений договір про продаж за
визначеною вартістю реалізації, між датою операції і датою розрахунку в бухгалтерському
обліку не відображається.
-

Податок на прибуток. Податок на прибуток вiдображаються у фiнансовiй звiтностi
вiдповiдно до законодавства, прийнятого або фактично прийнятого до кiнця звiтного перiоду.
Витрати або доходи з податку на прибуток включають поточний та вiдстрочений податок та
визнаються у складi прибуткiв або збиткiв за рiк, за винятком випадкiв, коли вони визнаються
у складi iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу, оскiльки
вони пов'язана з угодами, якi також визнаються, у тому самому чи iншому перiодi, у складi
iншого сукупного доходу або безпосередньо у складi власного капiталу.
Поточний податок на прибуток є сумою, яка має бути сплачена податковим органам або
стягнена з податкових органiв стосовно оподатковуваних прибуткiв або збиткiв за поточний
та попереднiй перiоди. Оподатковуванi прибутки або збитки грунтуються на оцiнках, якщо
фiнансова звiтнiсть була затверджена до подання вiдповiдних податкових декларацiй.
Податки, якi не є податками на прибуток, облiковуються у складi адмiнiстративних та iнших
операцiйних витрат.
Вiдстрочений податок на прибуток обчислюється з використанням методу балансових
зобов'язань для перенесених податкових збиткiв та тимчасових рiзниць, що виникають мiж
податковими базами активiв та зобов'язань та їх балансовою вартiстю для цiлей фiнансової
звiтностi. Залишки вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань оцiнюються за
податковими ставками, затвердженими або фактично затвердженими наприкiнцi звiтного
перiоду, якi повиннi застосуватися до перiоду, коли будуть перекласифiкованi тимчасовi
рiзницi або коли будуть використанi перенесенi податковi збитки. Вiдстрочений податковий
актив для тимчасових рiзниць, що пiдлягають вирахуванню, та перенесених податкових
збиткiв облiковується лише у разi, якщо є вiрогiднiсть того, що буде доступним майбутнiй
оподатковуваний прибуток, за яким можуть бути реалiзованi вирахування.
Ставка податку на прибуток в 2020 роцi становить: вiд страхової дiяльностi - 3% та 18%
- вiд iншої дiяльностi.
Статутний капiтал та додатковий капітал.

Статутний капітал Компанії сформовано внесками учасників Товариства. Розмір
статутного капіталу зафіксовано у Статуті Компанії.
Зміна розміру статутного капіталу здійснюється за рішенням Загальних зборів учасників
Товариства та відповідно до статуту Компанії.
Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням
Загальних зборів учасників Товариства та відповідно до Статуту Компанії.
Визнання доходiв i витрат.
Основними принципами бухгалтерського обліку доходів та витрат є:
• принцип нарахування (доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку під
час їх виникнення, а не під час надходження або сплати грошей);
• відповідності (для визначення результату звітного періоду необхідно зіставити доходи
звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів).
Витрати, які неможливо прямо пов’язати з доходом певного періоду, відображаються у
складі витрат того звітного періоду, у якому вони були здійснені.
Витрати, суму яких неможливо достовірно оцінити на кінець звітного періоду,
відображаються в обліку того звітного періоду, в якому оцінка таких витрат є можливою і
достовірною;
• обачність (застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні
запобігати заниженню оцінки зобов’язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів
Компанії).
Доходи/витрати підлягають нарахуванню та відображенню у фінансовій звітності
Компанії, якщо виконуються такі умови:
• щодо активів та зобов’язань – є реальна заборгованість;
• щодо наданих (отриманих) послуг – фінансовий результат може бути точно оцінений,
та при цьому є договір про надання (отримання) послуг або документи, що підтверджують
повне (часткове) надання їх.
Розрахунковим періодом для застосування принципу відповідності є календарний
місяць, тобто відповідність витрат, що здійснені Компанією, заробленим доходам оцінюється
за результатами діяльності за місяць.
Доходи і витрати, що виникають у результаті операцій, визначаються договорами між їх
учасниками або іншими документами, оформленими згідно з вимогами законодавства
України.
Критерії визнання доходу і витрат застосовуються окремо до кожної операції Компанії.
Кожний вид доходу і витрат відображається в бухгалтерському обліку окремо.
Сума доходів (витрат) за операціями обміну неподібними активами визначається за
справедливою вартістю активів, послуг, що отримані (надані) або підлягають отриманню
(наданню), зменшеною або збільшеною відповідно на суму переданих або отриманих коштів
та їх еквівалентів.
Якщо справедливу вартість активів, робіт, послуг, які отримані (надані) або підлягають
отриманню (наданню) за операціями обміну, достовірно визначити неможливо, то дохід
(витрати) визначається за справедливою вартістю активів, робіт, послуг (окрім грошових
коштів та їх еквівалентів), що передані (отримані) за цими контрактами.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод упродовж кількох звітних
періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад,
амортизація) між відповідними звітними періодами.
Витрати на придбання та створення активу, які не можуть бути визнані активом,
визнаються витратами.
При визнанні доходів Компанія керується вимогами МСФЗ 4 «Страхові контракти» (в
частині доходів від страхової діяльності), МСБО та МСФЗ, що регулюють питання визнання
доходів, від іншої, ніж страхова, діяльності.
В податковому обліку датою отримання доходів є дата їх визнання, згідно з МСФЗ та
МСБО, якщо інше не передбачено нормами Податкового Кодексу України.

Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами:
• дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
• чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);
• інші операційні доходи;
• фінансові доходи;
• інші доходи.
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - загальний дохід
(виручка) від реалізації товарів, робіт або послуг без вирахування наданих знижок, повернень
за достроково припиненими на дату балансу договорами страхування та непрямих податків і
зборів (податку на додану вартість тощо).
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається шляхом
вирахування з доходу від реалізації товарів, робіт, послуг наданих знижок, повернень за
достроково припиненими на дату балансу договорами страхування, доходів, що за
договорами належать комітентам (принципалам тощо), та податків і зборів.
До складу інших операційних доходів включаються суми інших доходів від операційної
діяльності Компанії, крім чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
зокрема: дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць;
відшкодування раніше списаних активів; дохід від роялті, відсотків, отриманих на залишки
коштів на поточних рахунках в банках, дохід від реалізації оборотних активів (крім
фінансових інвестицій), необоротних активів, утримуваних для продажу, та групи вибуття
тощо.
До складу фінансових доходів включаються дивіденди, відсотки та інші доходи,
отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в
капіталі).
До складу інших доходів, зокрема, включаються дохід від реалізації фінансових
інвестицій; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі
господарської діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю Компанії.
У результаті використання активів Компанії іншими сторонами доходи визнаються у
вигляді орендної плати, відсотків, роялті та дивідендів:
• відсотки визнаються у тому звітному періоді, до якого вони належать, та
розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування відповідними
активами;
• роялті визнаються за принципом нарахування згідно з економічним змістом
відповідного договору;
• дивіденди визнаються у періоді прийняття рішення про їх виплату.
Якщо дохід від надання послуг не може бути достовірно оцінений, то він визнається та
відображається в бухгалтерському обліку в розмірі здійснених витрат, що підлягають
відшкодуванню.
Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює
зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників
підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена.
Бухгалтерський облік витрат базується на принципах нарахування та відповідності
витрат і здійснюється згідно з МСБО та МСФЗ за відповідною класифікацією витрат.
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів
або збільшенням зобов’язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення
зобов’язань, що призводить до зменшення власного капіталу Компанії (за винятком
зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці
витрати можуть бути достовірно оцінені.
В податковому обліку витрати визнаються за правилами бухгалтерського обліку, з
урахуванням обмежень, визначених Податковим кодексом України, на підставі первинних
документів.
Страхування

До доходів від надання страхових послуг належать:
• доходи за договорами страхування (перестрахування);
• дохід від страхових сум і страхових відшкодувань, які підлягають сплаті
перестраховиками;
• відшкодування витрат за регресними вимогами;
• збільшення частки перестраховиків у страхових резервах;
• комісійна винагорода за договорами перестрахування;
• зменшення суми страхових резервів;
• агентська винагорода за агентськими послугами Компанії.
Доходи за договорами страхування (перестрахування)
Бухгалтерський облік операцій, пов’язаний з укладенням договорів страхування
(перестрахування), повинен забезпечити своєчасне і повне відображення зобов’язань і
активів, які виникають у зв’язку з ними, за рахунками бухгалтерського обліку та статтями
фінансової звітності, що відповідають реальному стану страхового портфеля, створення умов,
необхідних для оперативного контролю за своєчасною сплатою Компанії належних доходів у
терміни, визначені договорами страхування.
Бухгалтерський облік доходів від операцій, пов’язаних з укладенням договорів
страхування (перестрахування), базується на принципах нарахування та відповідності.
Визнання доходу від надання послуг страхування (перестрахування) відбувається при
дотриманні таких умов:
• дохід може бути достовірно оцінений;
• є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод
Компанії, а витрати, пов’язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені, тобто
Компанія впевнена в тому, що страхувальники (перестрахувальники) внесуть страхові
платежі відповідно до договорів страхування.
Страхові премії в контексті доходів Компанії розглядаються з погляду надходжень від
страхувальників на користь Компанії певної кількості грошей як плати за страхові послуги.
Доходом за договором страхування (перестрахування) є страхова (перестрахова) премія
відповідно
до
договору
страхування
(перестрахування),
яку
страхувальник
(перестрахувальник) зобов’язаний сплатити Компанії.
Дохід Компанії у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності за звітний період - це
зароблені страхові премії. Зароблені страхові премії визначаються збільшенням суми
надходжень страхових платежів за звітний період на суму незароблених страхових премій на
початок звітного періоду, зменшенням отриманого результату на суму незароблених
страхових премій на кінець звітного періоду та страхових премій, переданих у
перестрахування у звітному періоді. Незароблені страхові премії – частки сум надходжень
страхових премій, що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.
Страхові премії за договорами страхування (перестрахування) визнаються доходами в
період початку дії договорів страхування (перестрахування) відповідно до договору
страхування.
Облік доходів за договорами страхування (перестрахування) в бухгалтерському обліку
відображаються в національній валюті України.
Договір страхування може бути достроково припинений на вимогу страхувальника або
Компанії, якщо це передбачено договором страхування, а також за домовленістю сторін. У
разі дострокового припинення дії договору страхування Компанія повертає страхувальнику
сплачені страхові премії за період, що залишився до закінчення дії договору страхування, з
вирахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених при розрахунку страхового
тарифу, фактичних виплат страхових відшкодувань, що були здійснені за цим договором.
Якщо вимоги страхувальника обумовлені порушенням умов договору страхування
Компанією, то Компанія повертає страхувальнику сплачені страхові премії в повному обсязі
на підставі наказу про розірвання договору страхування. Дія договору страхування
припиняється та втрачає чинність за згодою сторін та у випадках, передбачених чинним
законодавством України.

Дія договору страхування може бути достроково припинена за вимогою страхувальника
або страховика, якщо це передбачено умовами договору страхування,
Переоцiнка iноземної валюти. Функцiональною валютою Компанiї є валюта основного
економiчного середовища, в якому вона функцiонує . Функцiональною валютою та валютою
представлення звiтностi Компанії є нацiональна валюта України - гривня (надалi - "гривня"
або "UAH").
Бухгалтерський облiк операцiй в iноземнiй валютi Компанiя здiйснює у подвiйнiй
оцiнцi, а саме в номiнальнiй сумi iноземної валюти, щодо якої установлюється офiцiйний курс
гривнi, та в сумi вiдповiдного гривневого еквiвалента..
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi
звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням офiцiйного курсу
гривнi до iноземних валют на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань,
власного капiталу, доходiв i витрат).
Монетарнi активи та зобов'язання перераховуються у функцiональну валюту за
офiцiйним курсом, встановленим НБУ станом на кiнець вiдповiдного звiтного року. Прибутки
та збитки, якi виникають у результатi врегулювання зобов'язань за угодами та внаслiдок
перерахунку вартостi монетарних активiв та зобов'язань у функцiональну валюту за
офiцiйними курсами НБУ станом на кiнець року, визнаються за статтею "Результат вiд
переоцiнки iноземної валюти" у складi прибуткiв або збиткiв за рiк. Перерахунок за
офiцiйним курсом станом на кiнець року не застосовується до немонетарних статей, якi
оцiнюються за початковою вартiстю. Немонетарнi статтi, оцiнюванi за справедливою
вартiстю в iноземнiй валютi, включаючи iнвестицiї у власний капiтал, перераховуються з
використанням обмiнних курсiв на дату визначення справедливої вартостi. Наслiдки змiни
обмiнних курсiв для немонетарних статей, оцiнюваних за справедливою вартiстю в iноземнiй
валютi, облiковуються як частина прибутку чи збитку вiд змiни справедливої вартостi.
Доходи i витрати в iноземнiй валютi вiдображаються у Звiтi про фiнансовi результати за
курсом НБУ на дату їх нарахування.
Резерви. Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат
страхових сум i страхового вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування).
Формування та облiк технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється
вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про страхування" та Розпорядження№850 від
07.06.2018р.Про затвердження Положення про обов’язкові критерії і нормативи достатності
капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості
операцій страховика
Компанiя формує i веде облiк таких технiчних резервiв за видами страхування:
а) Резерв незароблених премiй методом 1/365 - за всiма видами страхування;
б) Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв; що включають зарезервованi
несплаченi страховi суми та страховi вiдшкодування за вiдомими вимогами страхувальникiв,
з яких не прийнято рiшення щодо виплати або вiдмови у виплатi страхової суми чи
страхового вiдшкодування. Величина резерву заявлених, але не виплачених збиткiв
вiдповiдає сумi заявлених збиткiв у звiтному перiодi, збiльшенiй на суму не виплачених
збиткiв на початок звiтного перiоду за попереднi перiоди, зменшенiй на суму виплачених
збиткiв у звiтному перiодi плюс витрати на врегулювання збиткiв у розмiрi 3 вiдсоткiв вiд
суми невиплачених збиткiв на кiнець звiтного перiоду.
в) Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi, який формується iз застосуванням
математично-статистичного методу фiксованого вiдсотка.
Аналiтичний облiк резервiв здiйснюється за видами страхування.
Перевiрка адекватностi страхових зобов'язань Компанiя перевiряє на кiнець кожного
звiтного перiоду, чи є її визнанi страховi зобов'язання адекватними.
Пiд перевiркою адекватностi зобов'язань необхiдно розумiти оцiнку необхiдностi
збiльшення балансової вартостi страхового зобов'язання на основi аналiзу майбутнiх
грошових потокiв.

При данiй перевiрцi враховуються поточнi оцiнки всіх майбутнiх грошових потокiв за
дiючими угодами страхування (наприклад, виплати, адмiнiстративнi витрати, витрати на
врегулювання, доходи вiд регресiв та iнше).
Розрахунковi резерви проводяться на пiдставi статистичного аналiзу страхових
зобов'язань, сформованих в попереднiх звiтних перiодах, та фактично проведених страхових
виплатах по цим зобов'язанням.
Якщо ця оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за
вирахуванням вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних
активiв, є неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових
коштiв, нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Страховi зобов'язання приймаються рiвними обсягам страхових резервiв, якi страховик
зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому Законом "Про страхування".
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягають
резерв незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi
виникли, але не заявленi та інші резерви Компанії, в разі необхідності їх формування.
Компанiя виключає страхове зобов'язання iз звiтностi тiльки, коли воно погашене,
тобто коли вказанi в договорi зобов'язання виконано, або анульовано, або термiн його дiї
закiнчився.
На вимогу МСФЗ застосовуються певнi застереження щодо облiку i вiдображення у
звiтностi зобов'язань, зокрема вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 "Страховi контракти"
страховик:
а) не повинен визнавати як зобов'язання будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх
страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не
iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi);
б) повинен проводити перевiрку адекватностi зобов'язань;
г) не повинен проводити взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних
страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат
або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
д) повинен слiдкувати за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв
перестрахування.
Згiдно з вимогами пункту 15 МСФЗ 4 "Страховi контракти" страховик повинен на
кожну звiтну дату оцiнювати адекватнiсть своїх страхових зобов'язань, використовуючи для
цього поточнi оцiнки майбутнiх рухiв грошових коштiв за страховими контрактами. Якщо ця
оцiнка показує, що балансова вартiсть його страхових зобов'язань за вирахуванням
вiдповiдних вiдстрочених аквiзицiйних витрат та вiдповiдних нематерiальних активiв, є
неадекватною в контекстi розрахункових показникiв майбутнiх рухiв грошових коштiв,
нестачу необхiдно повнiстю визнавати у звiтi про прибутки та збитки.
Вiдповiдно до вимог законодавства страховi зобов'язання приймаються рiвними
обсягам страхових резервiв, якi страховик зобов'язаний формувати у порядку, передбаченому
Законом "Про страхування".
Вiдповiдно до вимог МСФЗ оцiнцi адекватностi страхових зобов'язань пiдлягали резерв
незароблених премiй, резерв заявлених, але не виплачених збиткiв, резерв збиткiв, якi
виникли.
Перевiрка адекватностi (вiдповiдностi) зобов'язань Компанії здiйснювалась за
допомогою Тесту перевiрки вiдповiдностi зобов'язань за страховими договорами (LAT Liability Adequacy Test)
Тест проводиться окремо по кожному виду страхування. Тест проводиться шляхом
порiвняння величини страхових зобов'язань Компанії (резерву незароблених премiй),
сформованих на кінець періоду, з майбутнiми грошовими потоками за дiючими на кінець
року страховими договорами, що включають майбутнi страховi виплати, витрати на
врегулювання цих збиткiв, вiдстроченi аквiзицiйнi витрати.

За результатами тесту адекватностi сформованих резервiв незароблених премiй,
засвiдчується, чи величини сформованих Компанією зобов'язань цiлком достатньо для
забезпечення майбутнiх грошових потокiв за дiючими на кінець року страховими договорами.
Iнформацiя за операцiйними сегментами. Облiковими сегментами компанiї є види
страхових продуктiв. Доходи та витрати сегментiв регулярно аналiзуються керiвництвом та
вiдповiдна iнформацiя надається регуляторному органу. В той же час, слiд зазначити, що
iнформацiя про активи та зобов'язання в розрiзi сегментiв компанiєю не розраховується, та не
надається керiвному органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть
такої iнформацiї та високу вартiсть її отримання, iнформацiя про активи та зобов'язання
сегментiв в звiтностi не наводиться.
Операційна оренда. Договір є орендою, чи містить оренду, якщо договір передає право
контролювати користування ідентифікованим активом протягом певного періоду часу в обмін
на компенсацію (параграф 9 МСФЗ 16).
В договорах, по яким Компанія виступає орендарем - орендне зобов’язання первісно
визнається як теперішня (продисконтована) вартість орендних платежів, не сплачених на дату
початку оренди.
На дату початку оренди (підписання акта приймання-передачі об’єкта в оренду) орендар
визнає актив у формі права користування, що враховує наступні платежі:
— величина первісної оцінки орендного зобов’язання;
— орендні платежі, сплачені авансом на дату початку оренди або до такої дати;
— первісні прямі витрати, понесені суб’єктом господарювання (додаткові витрати на
укладення договору, які не були б понесені, якби договір не укладався);
— забезпечення під демонтаж.
Змінна частина орендних платежів таких як нарахування комунальних платежів,
збільшення орендного платежу на індекс інфляції тощо враховуються в складі витрат по
факти визнанняя зобов’язань перед орендодавцем.
Компанія може застосувати спрощення практичного характеру і не керуватися МСФЗ
16 (тобто не визнавати в себе на балансі актив у формі права користування) щодо:
(1) короткострокової оренди (оренда строком < 12 місяців) незалежно від вартості
орендованого об’єкта. Якщо договором передбачена можливість його пролонгації й існує
впевненість у тому, що орендар скористається правом пролонгації, то строк оренди потрібно
розраховувати з урахуванням строку пролонгації;
(2) оренди, за якою базовий актив (актив, який є об’єктом оренди) є малоцінним.
Орендар оцінює вартість орендованого активу на підставі вартості активу, коли він є новим,
незалежно від віку орендованого активу. Вартість такої оцінки передбачена правилами оцінки
основних засобів.
Якщо Компанія користується спрощеннями практичного характеру, то тоді об’єкт у
формі права користування не визнається на балансі, а орендні платежі обліковуються як
витрати періоду.
Використовує два способи визначення ставки дисконтування. Перший полягає у
використанні ставки, закладеної в договір оренди. Якщо визначити ставку, закладену в
оренду, неможливо, то орендар замість цього використовує середню кредитну ставку банків
на дату укладання договору.
В подальшому орендний актив обліковується за правилами МСФЗ 16 та підлягає
амортизації, яка відноситься до складу поточних витрат за прямолінійним методом за
терміном, встановленим договором.
3. Істотні судження, припущення та основи для оцінок та основні джерела
невизначеності в процесі застосування облікової політики
Керівництво використовує ряд оцінок, суджень та припущень по відношенню
представлення активів і зобов'язань і розкриття умовних активів і зобов'язань при підготовці
фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Фактичні результати можуть

відрізнятися від вказаних оцінок. Припущення і зроблені на їх основі розрахункові оцінки
постійно аналізуються на предмет необхідності їх зміни.
Зміни в оцінках відображаються в тому періоді, в якому оцінка була переглянута, якщо
зміна впливає лише на цей період, або в тому періоді, до якого відноситься зміна, і в
майбутніх періодах, якщо зміна впливає як на поточні, так і на майбутні періоди.
У процесі застосування облікової політики Товариства керівництво зробило певні
професійні судження, окрім тих, які вимагають використання оцінок, які мають найбільш
істотний вплив на суми, визнані в фінансовій звітності. Ці судження, серед іншого,
включають правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на
безперервній основі.
Основні джерела невизначеності оцінок.
Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього, а також основні джерела
невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною
внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом
наступного фінансового року:
Строки корисного використання основних засобів. Оцінка строків корисного
використання об'єктів основних засобів залежить від професійного судження керівництва, яке
засноване на досвіді роботи з аналогічними активами. При визначенні строків корисного
використання активів керівництво бере до уваги умови очікуваного використання активів,
моральний знос, фізичний знос і умови праці, в яких будуть експлуатуватися дані активи.
Зміна будь-якого з цих умов або оцінок може в результаті привести до коригування майбутніх
норм амортизації.
Відстрочені податкові активи. Діючий Податковий кодекс України та зміни що
вносяться до нього суттєво змінюють податкові закони і ставки оподаткування. Суми і
терміни сторнування тимчасових різниць залежать від прийняття істотних суджень
керівництва компанії на підставі оцінки майбутньої облікової та податкової вартості основних
засобів.
Відстрочені податкові активи визнаються для всіх невикористаних податкових збитків в
тій мірі, в якій ймовірно отримання оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можливо
буде реалізувати дані збитки. Від керівництва компанії вимагається прийняття істотного
професійного судження при визначенні суми відстрочених податкових активів, які можна
визнати, на основі очікуваного терміну і рівня оподатковуваних прибутків з урахуванням
стратегії майбутнього податкового планування.
4. Застосування оновлених Міжнародних стандартів фінансової звітності
Нові та переглянуті стандарти та інтерпретації, що повинні застосовуватись
Компанією
В цілому, облікова політика відповідає тій, що застосовувалась у попередньому звітному
році. Деякі нові стандарти та інтерпретації стали обов’язковими для застосування з 1 січня
2020 року або після цієї дати. Нижче наведена інформація щодо нових та переглянутих
стандартів та інтерпретацій, які Компанія вперше застосувала з 1 січня 2020 року:
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності» та МСБО 8 «Облікові політики, зміни
в облікових оцінках та помилки» щодо визначення суттєвості
Поправки уточнюють визначення суттєвості, зробивши його більш послідовним і відповідним
для всіх стандартів. У новому варіанті інформація вважається суттєвою, якщо її пропуск,
неправильне відображення або приховування її іншою інформацією в звітності може,
відповідно до обґрунтованих очікувань, вплинути на рішення основних користувачів
фінансової звітності загального призначення, які приймають їх на основі даної фінансової
звітності. Прийняття даної поправки не вплинуло на фінансову звітність Компанії.

Поправки до МСФЗ 3 «Об’єднання бізнесу»
В поправках пояснюється, що, щоб вважатися бізнесом, інтегрована сукупність видів
діяльності та активів повинна включати як мінімум внесок і принципово значущий процес,
які разом в значній мірі можуть сприяти створенню віддачі. При цьому пояснюється, що
бізнес не обов'язково повинен включати всі внески і процеси, необхідні для створення віддачі.
Поправки також вводять необов'язковий «тест на концентрацію», який дозволяє спростити
оцінку того, чи є придбаний комплекс діяльності та активів бізнесом. Дані поправки не
вплинули на фінансову звітність Компанії, але можуть бути застосовні в майбутньому, якщо
Компанія проведе операцію по об'єднанню бізнесів.
Поправки до МСФЗ 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації», МСФЗ 9 «Фінансові
інструменти» та МСБО 39 «Фінансові інструменти: визнання та оцінка» - Реформа
базових процентних ставок
Поправки передбачають ряд звільнень, які застосовуються до відносин хеджування, на які
реформа базової процентної ставки безпосередньо впливає. Реформа базової процентної
ставки впливає на відносини хеджування, якщо в результаті її застосування виникають
невизначеності щодо термінів виникнення і/або величини грошових потоків, заснованих на
базовій процентній ставці, за об'єктом хеджування або за інструментом хеджування.
Поправка не вплинула на фінансову звітність Компанії, оскільки у неї відсутні відносини
хеджування, засновані на процентних ставках.
Зміни до Концептуальної основи фінансової звітності
Концептуальна основа фінансової звітності у новій редакції містить новий розділ про оцінку,
рекомендації щодо відображення у звітності фінансових результатів, удосконалені
визначення та рекомендації (зокрема, визначення зобов’язання) і роз’яснення таких важливих
питань, як функції управління, обачливість та невизначеність оцінки у ході підготовки
фінансової звітності. Зміни до концептуальної основи фінансової звітності не вплинули на
фінансову звітність Компанії.
Поправки до МСФЗ 16 «Оренда» - «Поступки з оренди, пов'язані з пандемією Covid-19»
МСФЗ та Інтерпретації, що не набрали чинності
Компанія не застосовувала наступні МСФЗ та Інтерпретації до МСФЗ та МСБО, які були
опубліковані, але не набрали чинності.
Поправки до МСБО 1 «Подання фінансової звітності»
У січні 2020 року Рада з МСФЗ внесла поправки до МСБО 1 для уточнення питань,
пов’язаних з класифікацією зобов’язань на поточні та непоточні. Поправки набувають
чинності для періодів, що починаються з 1 січня 2023 року або пізніше. Поправки
застосовуються ретроспективно, дозволяється дострокове застосування. Поправки можуть
мати вплив на класифікацію зобов’язань у звіті про фінансовий стан Компанії.
Поправки до МСБО 37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи» - «Обтяжливі
договори - витрати на виконання договору»
В травні 2020 року Рада з МСФЗ випустила поправки до МСБО 37, в яких роз'яснюється, які
витрати організація повинна враховувати при оцінці того, чи є договір обтяжливим або
збитковим. Поправки передбачають застосування підходу, заснованого на «витратах,
безпосередньо пов'язаних з договором». Витрати, безпосередньо пов'язані з договором на

надання товарів або послуг, включають як додаткові витрати на виконання цього договору,
так і розподілені витрати, безпосередньо пов'язані з виконанням договору. Загальні і
адміністративні витрати не пов'язані безпосередньо з договором і, отже, виключаються, окрім
випадків, коли вони явно підлягають відшкодуванню контрагентом за договором.
Дані поправки вступають в силу для річних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або
після цієї дати. Очікується, що дані поправки не будуть мати істотного впливу на фінансову
звітність Компанії.
Нижче наведено перелік стандартів та інтерпретацій, які не будуть мати впливу на окрему
фінансову звітність Компанії або на застосовні для неї:
МСФЗ 17 "Страхові контракти" - набуває чинності для звітних періодів, які починаються з 1
січня 2023 року або після цієї дати, при цьому вимагається надавати порівняльну інформацію.
Поправки до МСФЗ 10 «Консолідована фінансова звітність» та МСБО 28 «Інвестиції в
асоційовані компанії та спільні підприємства» - Продаж або внесок активів між інвестором
та асоційованою компанією чи спільним підприємством - Рада з МСФЗ відклала дату вступу
в силу цієї поправки на невизначений термін, але дозволяється дострокове застосування
перспективно.
Поправки до МСФЗ 3 «Об'єднання бізнесу» - «Посилання на Концептуальні основи» набувають чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року або після цієї
дати і застосовуються перспективно.
Поправки до МСБО 16 - «Основні засоби» - надходження до початку використання за
призначенням - набувають чинності для звітних періодів, які починаються з 1 січня 2022 року
або після цієї дати і повинні застосовуватися ретроспективно до тих об'єктів основних
засобів, які стали доступними для використання на дату початку (або після неї) самого
раннього з представлених в фінансової звітності періоду, в якому підприємство вперше
застосовує дані поправки.
Реформа базової процентної ставки - Етап 2 – поправки до МСФЗ 9, МСБО 39, МСФЗ 7,
МСФЗ 4 і МСФЗ 16 вступають в силу для звітних періодів, що починаються 1 січня 2021 року
або після цієї дати, дострокове застосування дозволяється.
«Щорічні удосконалення МСФЗ» (цикл 2018 - 2020 років):
Поправки до МСФЗ 1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності»
- дочірня організація, вперше застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності - дана
поправка набирає чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року
або після цієї дати, допускається застосування до цієї дати.
Поправка до МСФЗ 9 «Фінансові інструменти» - комісійна винагорода під час проведення
«тесту 10%» в разі припинення визнання фінансових зобов'язань - дана поправка набирає
чинності для річних звітних періодів, що починаються 1 січня 2022 року або після цієї дати.
Допускається застосування до цієї дати.
Поправка до МСБО 41 «Сільське господарство» - оподаткування при оцінці справедливої
вартості - дана поправка застосовується перспективно щодо оцінки справедливої вартості на
дату початку (або після неї) першого річного звітного періоду, що починається 1 січня 2022
року або після цієї дати. Допускається застосування до цієї дати.

5. Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих
помилок
Ефект змiн в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок.
Компанія у звітному періоді не здійснювала зміни облікової політики, відсутні зміни в
підходах щодо здіснення оцінок, суттєві помилки також відсутні.
6. Розкриття інформації
6.1. Основнi засоби.
Рух основних засобів за роки, що закінчилися 31 грудня 2020 р., представлений таким чином:

(у тисячах гривень)
Первісна вартість на 01 січня 2019р.
Надходження

Актив з
права
користуван
ня
Землі і будівлі
-

_

Машини та
обладнання
(офісне
обладнання)

Усього

_

3 441-

3 441

3 441

-

-

3 441

-

-

-

-

Амортизація

229

-

-

229

Накопичений знос на 31 грудня 2019 року

229

-

-

229

Залишкова вартість на 31 грудня 2019 р.

3 212

-

-

3 212

Первісна вартість на 01 січня 2020 р.

3 441

-

-

3 441

-

52 222

23

52 246

3 441

52 222

23

55 687

229

-

-

229

Амортизація

1 377

-

-

1 377

Накопичений знос на 31 грудня 2020 року

1 606

-

-

1 606

1 836

52 222

23

54 081

Первісна вартість 31 грудня 2019 р.
Накопичений знос станом на 01 січня 2019 р.

Надходження
Первісна вартість 31 грудня 2020 р.
Накопичений знос станом на 01 січня 2020 р.

Залишкова вартість на 31 грудня 2020 р.

Станом на 31 грудня 2020 р. за період з 01.10.2020р. згідно протоколу учасників
Товариства № 05/08/2020 від 05.08.2020 р. активи Компанії збільшено на декілька об’єктів
нерухомості шляхом внесків учасників в додатковий капітал для формування гарантійного
фонду Компанії. Ці об’єкти нерухомості оприбутковано за вартістю згідно звітів незалежних
оцінювачів про вартість нерухомого майна та актів приймання-передачі цих об’єктів у
власність Компанії.
В складі показника "Основні засоби" враховано:
1. Право користування офісним приміщенням за адресою м.Київ, вул.Ділова,б.5, корп2
літ.В1 (орендоване нежитлове приміщення на цокольному поверсі загальною
площею 60 кв.м.), яке було оцінене за вимогами згідно МСФЗ 16 «Оренда».
2. Нежитлова будівля загальною площею 2970,3 кв. м., що розташована за адресою:
Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, буд.7, вартістю 34751910 (Тридцять

3.

4.

5.

6.

чотири мільйони сімсот п’ятдесят одна тисяча дев’ятсот десять) гривень 00 коп.,
внесено як додатковий капітал 16.12.2020р.
Нежитлова будівля загальною площею 1309,1 кв. м., що розташована за адресою:
Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, буд.7 «П», вартістю 15546980,00
(П'ятнадцять мільйонів п’ятсот сорок шість тисяч дев’ятсот вісімдесят) гривень 00
коп., внесено як додатковий капітал 24.12.2020р.
Земельна ділянка загальною площею 0,1000 га, що розташована за адресою:
Хмельницька обл., м. Городок, вул. Ковпака, буд. 2 а, вартістю 233300,00 (Двісті
тридцять три тисячі триста грн. 00 коп).
Житловий будинок загальною площею 61,1 кв.м., що розташований за адресою:
Хмельницька обл., м. Городок, вул. Ковпака, буд. 2 а; вартістю 1500000,00 (Півтора
мільйони грн. 00 коп).
Квартира загальною площею 45,4 кв.м., що розташована за адресою: вул. Шевченка
в. м. Городок, Хмельницької обл. вартістю 200000,00 (Двісті тисяч грн. 00 коп)
внесено як додатковий капітал.

Основні засоби Компанії не перебувають в заставі та право їх використання не
обмежене будь-яким іншим способом.
6.2.
Нематеріальні активи
В складі статті «Нематеріальні активи» враховано вартість отриманих в звітному році
ліцензій на добровільні види страхування, видані Нацкомфінпослуг, в сумі – 19,4 тис.грн.
Амортизація на вказані активи не нараховується, оскільки строк їх використання не
обмежено. Знецінення нематеріальних активів відсутне.
6.3.
Довгостроковi фiнансовi активи
Довгостроковi фiнансовi активи представлені у вигляді внесків в корпоративні права
окремих юридичних осіб. Частка володіння – 100%. Зазначені активи не мають терміну
погашення, на дату придбання були оцінені і відображені за собівартістю та складають 12
000 тис.грн. Переоцінка таких активів не здійснювалась в зв’язку з тим, що період володіння
ними несуттєвий (придбання було здійснене в листопаді 2019року) та цей факт не здійснює
суттєвого впливу на справедливу вартість активу.
Інформація щодо довгострокових фінансових активів Компанії станом на 31.12.2020
року:
Об’єкти інвестування

ТОВ "Е-ТУРСВІТ"

Ідентифікаційни Сума, тис.грн.
й
код
за
ЄДРПОУ
43343158

4 000

43343027

4 000

43343357

4 000

КВЕД 55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового
розміщення
ТОВ "Е-ІННОВЕЙШН"
КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та
геодезії, надання послуг технічного консультування в цих
сферах
ТОВ "Е-КОМУНІКЕЙШН"
КВЕД 61.20 Діяльність у сфері безпроводного електрозв’язку
Всього

12 000

6.4.
Запаси
У складі запасів станом на 31.12.2019 року та станом на 31.12.2020 року обліковуються
бланки страхових сертифікатів на суму 3 тис.грн.
6.5.
Відстрочені аквізаційні витрати
Відстрочені аквізиційні витрати (deferred acquisition costs - DAC) - обсяг аквізиційних
витрат, пов’язаних з укладанням договорів, що мали місце протягом поточного та/або
попередніх розрахункових періодів, але надходження сум страхових платежів, за якими
належать до доходів наступних розрахункових періодів та визнаються у витратах одночасно з
визнанням відповідної заробленої страхової премії протягом строку дії договору.
Станом на 31.12.2019 року відстрочені аквізаційні витрати становили 2 536 тис.грн.,
станом на 31.12.2020 р. такі витрати відсутні.
6.6.
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)
В складі дебіторської заборгованості враховано попередню оплату за рекламні послуги,
які станом на 31.12.2020 року ще не були отримані Компанією в розмірі 408 тис.грн.
6.7.
Інша поточна дебіторська заборгованість
Інша дебіторська заборгованість Компанії станом на 31.12.2019 року та 21.12.2020 року
представлена:
Показники
Попередня оплата за цінні папери
Заборгованість за правами вимоги
Всього

31.12.2020

31.12.2019

8 546
10 500
19 046

244
244

Компанія здійснила попередню оплату на придбання акцій АТ ЗНВКІФ "ТУЛУМ", які
будуть поставлені в 1 кварталі 2021 року. Також, на балансі Компанії обліковуються права
вимоги до нерезидента, які виниклу по договору купівлі – продажу частки в статутному
капіталі.
Сумнівна заборгованість відсутня в зв’язку з початком діяльності тільки в 2019 році.
6.8.
Грошовi кошти та їх еквіваленти
Грошові кошти та їх еквіваленти станом на 31.12.2019 року та 31.12.2020 року
представлені наступним чином:
Показники
Грошові кошти на поточних рахунках (грн.)
Банківські депозити
Всього

31.12.2020

31.12.2019

8 333
11 500
19 833

874
3521
4 395

Активи, що класифiкованi Компанiєю як грошовi кошти та їх еквiваленти, не мають
обмежень у використаннi, та зберiгаються в банкiвських установах України переважно з
рейтингом не нижче iнвестицiйного. Усі залишки на грошових коштів не прострочені і не
знецінені.
Інформація щодо розміщених депозитів Компанії (в розрізі банків) станом на
31.12.2020 року наведено нижче:
Назва банку

АТ «Банк Альянс»

Ідентифікаційний
код за ЄДРПОУ

14360506

Початок
терміну
вкладень
13.10.2020

Кінець терміну
вкладень

15.04.2021

Сума

Рейтинг банку

350

ua ААА

АТ КБ Приватбанк

14360570

26.07.2020

16.03.2021

700

ua ААА

АТ Банк Восток

26237202

28.07.2020

05.01.2021

450

ua ААА

АТ Аккорд Банк

35960913

28.12.2020

11.01.2021

10 000

ua ААА

Всього

11 500

6.9.

Поточні фінансові активи

Поточні фінансові активи представлені в вигляді вкладу в облігації внутрішньодержавних
позик, та інші цінні папери, емітентами яких є юридичні особи України. Поточні фінансові
активи придбані з метою подальшого продажу на короткостроковий термін та оцінюються за
справедливою вартістю з віднесенням змін на прибутки і збитки.
Поточні фінансові активи станом на 31.12.2020 року представлені:
Види інвестицій

цінні папери, що емітуються державою, ОВДП
облігації підприємств
іпотечні сертифікати та іпотечні облігації
акції

Емітент

Ідентифікаційн
ий код за
ЄДРПОУ

Міністество
фінансів
України
ТОВ
«СУЧАСНИЙ
ФАКТОРИНГ»
ТОВ КУА ПАСКАЛЬ
(ПІФ "ШЕФЛЕР" )
АТ ЗНВКІФ "ТУЛУМ"

Вартість,
тис.грн.

00013480

20 028

35310044

600

32821450

3 378

41275720

5 827

Всього

29 833

Поточні фінансові інвестиції станом на 31.12.2019 року представлені:
Види інвестицій

цінні папери, що емітуються державою, ОВДП
Всього

Емітент

Міністество
України

Ідентифікаційн
ий код за
ЄДРПОУ
фінансів

00013480

Вартість,
тис.грн.
30000
30000

6.10.

Оренда

На 31.12.2019 р в складі показника "Основні засоби" враховано право користування офісним
приміщенням за адресою м.Київ, вул.Ділова, б.5, корп.2 літ.В1 (орендоване нежитлове
приміщення на цокольному поверсі), яке було оцінене за вимогами згідно МСФЗ 16 «Орендапо вартості мінімальних орендних платежів на термін договору оренди за теперішньою
вартістю на суму – 3 211 тис.грн.
Так, станом 31.12.2019р. компанія враховувала один договір оренди офісних приміщень в
яких виступає Орендарем. Договір оренди був вперше оформлений в 2019р. та має термін
користування активом більше ніж 12 місяців. Відносно такої операції проведена оцінка за
вимогами МСФЗ 16.

Структура балансової вартості визнаних орендованих активах:
Показник
Орендовані активи на початок періоду
Оприбуткування орендованих активів
Витрати на амортизацію
Орендовані активи, всього

31.12.2020
3 212
(1 377)
1 836

Структура балансової вартості зобов’язань по орендованих активах:
Показник
31.12.2020
Зобов’язання по орендованих активах на початок періоду
3642
Визнання зобов’язань за новими договорами
Нараховані відсотки по орендованих активах
645
Нарахована амортизація
Платежі по орендованих активах
(2 100)
Зобов’язання по орендованих активів, всього
2 187
Структура витрат за договорами оренди:
Показник
Витрати по амортизації орендних активів
Витрати по відсотках за зобов'язаннями з оренди
Витрати по орендованих активів, всього

31.12.2020
1 377
645
2 022

31.12.2019
0
3 441
(229)
3 212

31.12.2019
3642

3642

31.12.2019
229
202
431

6.11.
Статутний капiтал та додатковий капітал
Заявлений та внесений Статутний капiтал складає 37 000 тис.грн
Iнший додатковий капiтал Компанiї створений за рахунок додаткових внесків
учасників для формування Гарантійного фонду страховика та складає 52 338 тис.грн. (згідно з
рішенням позачергових зборів учасників №22/01/2019 22 січня 2019 року, та рішенням
позачергових зборів учасників №05/08/2020 05 серпня 2020 року.
Внески в додатковий капітал здійснювалися в 2019 році грошивими коштами в сумі 161
тис.грн., а в 2020 році було внесено в додатковий капітал об’єкти нерухомості та земельну
ділянку на загальну суму 52 222 тис.грн., вартість яких підтверджено експертною оцінкою.
6.12.
Страхові резерви
Страхові резерви станом на 31.12.2019 року на 31.12.2020 року представлені наступним
чином:
Види резервів
Резерв незароблених премій
Резерв заявлених, але не виплачених збиткiв
Резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi
Всього

31.12.2020
25 392
0
15 168
40 560

31.12.2019
11 245
0
5 415
11 245

Страховi резерви утворюються з метою забезпечення майбутнiх виплат страхових сум i
страхового вiдшкодування залежно вiд видiв страхування (перестрахування). Формування та
облiк технiчних резервiв та частки перестраховикiв в них здiйснюється вiдповiдно до ст. 31
Закону України "Про страхування" та Положення про порядок формування, розмiщення та
облiку страхових резервiв за видами страхування, iншими, нiж страхування життя,
затвердженого Розпорядженням Державної комiсiї з регулювання фiнансових послуг № 3104
вiд 17.12.2004 р.
Згідно з вимогами МСФЗ 4 «Страхові контракти» Компанія на кожну звітну дату оцінює
адекватність своїх страхових зобов’язань, використовуючи для цього поточні оцінки
майбутніх рухів грошових коштів за страховими контрактами. Якщо ця оцінка показує, що
балансова вартість її страхових зобов’язань за вирахуванням відповідних відстрочених

аквізиційних витрат та відповідних нематеріальних активів, є неадекватною в контексті
розрахункових показників майбутніх рухів грошових коштів, нестачу необхідно повністю
визнавати у звіті про прибутки та збитки. Для оцінки адекватності резервів незароблених
премій (LAT тест) використовуються загальноприйняті актуарні методи, методи
математичного моделювання комбінованої збитковості, методи теорії ймовірностей та
математичної статистики. Для оцінювання адекватності резервів збитків (що виникли, але
незаявлені та збитків, що заявлені, але не врегульовані) використовуються методи
математичної статистики, зокрема перевірки статистичних гіпотез та там, де є достатній для
аналізу обсяг даних, актуарні методи оцінювання резервів збитків, що базуються на аналізі
трикутників розвитку страхових виплат. Для тих видів страхування, де резерви збитків, що
виникли, але не заявлені та/або резервів збитки, що заявлені, але не врегульовані, сформовано
в нульовому розмірі, коректність перевірено шляхом перевірки статистичних гіпотез.
Висновок щодо підтвердження адекватності страхових зобов’язань Компанії на
31.12.2020 здійснено Актуаріем Іванько Ю.О. (Свідоцтво на право займатися актуарними
розрахунками та посвідчувати їх №01-017 від 08.10.2015р.)
6.13.
Інші резерви
Компанія не створювала інших резервів, оскільки відсутні підстави, передбачені МСБО
37 «Забезпечення, умовні зобов’язання та умовні активи». Резерв відпусток у звітному році не
формувався, оскільки Компанія розпочала діяльність у 2019 році, наймані працівники
працюють з квітня 2019 року.
6.14.
Інші довгострокові зобов'язання.
Інші довгострокові зобов’язання станом на 31.12.2019р. та 31.12.2020 року представлені
зобов’язаннями по оренді, розрахованими відповідно до МСФЗ 16 «Оренда» та становять
відповідно 3 642 тис.грн. та 2 187 тис.грн.
6.15.
Поточні зобов'язання
Поточні зобов'язання Компанії за 2020 та 2019 роки представлені наступним чином:
Показники

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги
Заборгованість по розрахункам з бюджетом по податку на
прибуток
Заборгованість по несплаченим внескам в уставний
капітал дочірніх підприємств

31.12.2020
97

31.12.2019
37

1 665

1 625

1 200

1 485

2 962

3 147

Всього

6.16.
Доходи вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування
Доходи від реалізації послуг з видів страхування Компанії за 2020 та 2019 роки
представлені наступним чином:
Показники

Дохiд вiд реалiзацiї послуг з видiв страхування, iнших,
нiж страхування життя (страховi платежi)
Змiни в резервах незароблених премiй
Всього

2020

2019

151 676

54 153

(19 563)
132 113

(5 829)
48 324

Компанія здійснює лише добровільне страхування, крім страхування життя. Страхові
платежі премії за видами страхування представлені наступним чином:
Види страхування
Страхування від нещасних випадків
Страхування іншого майна
Страхування медичних витрат
Страхування фінансових ризиків
Інші види добровільного страхування

2020

2019

1 060
124 143
17 120
9 331

495
48 855
322
4481

22

-

Всього

151 676

54 153

6.17.
Витрати, що вiдносяться до собiвартостi страхових послуг
Доходи від реалізації послуг з видів страхування Компанії за 2020 та 2019 роки
представлені наступним чином:
Показники

Страхові виплати та страхові відшкодування
Інші витрати, що належать до собівартості страхових
послуг

2020
3 202

Всього

2019
341

562

58

3 764

399

6.18.
Адмiнiстративнi витрати
Адміністративні витрати за 2020 та 2019 роки представлені наступним чином:
Види витрат
Витрати на утримання персоналу

2020

Амортизацiя основних засобiв
Iншi адмiнiстративнi витрати, з них:
-

аудиторські послуги

-

інформаційно-технічне забезпечення

-

юридичні послуги

-

витрати на підвищення кваліфікації

-

інформаційно-консультаційні послуги

-

інші адміністраривні послуги

-

роялті (право використання ліцензійного ПЗ,
ТМ)

Всього

6.19.
Витрати на збут
Витрати на збут та інші операційні витрати за 2020
наступним чином:
Види витрат
Витрати на збут, всього

-

-

155

1 367

229

64 255

21 088

55

19

50 004

13 261

18

119

2

13

5 382

7 664

509

12

8 285

-

65 937

21 472

та 2019 роки представлені
2020
47 810

2019
20 997

44 866

20 997

2 944

-

в т.ч.
-

2019
315

витрати, пов'язанi з укладанням та пролонгацiєю
договорiв страхування (агентська,
брокерська,
комiсiйна винагорода)
витрати на маркетинг та рекламу

До витрат на утримання персоналу включено витрати на:
виплату заробiтної плати управлiнському персоналу в сумi
нарахування єдиного соцiального внеску в сумi

255тис. грн.
60 тис. грн.

Розмiри нарахування та сплати єдиного соцiального внеску встановлюються чинним
законодавством України.
6.20.

Фiнансовi доходи i iншi доходи
Види доходів

2020

Відсотки нараховані на депозитні операції

2019
70

44

Iншi доходи (доходи від реалізації фінансових активів)

3 530

12

Всього фінансових та інших доходів

3 600

56

6.21.

Фiнансовi витрати та інші витрати

Види витрат
Фiнансовi витрати (нарахована амортизація дисконту
по орендним зобов’язанням)
Iншi витрати (витрати, повязані з придбанням та продажем
ЦП)
Всього фiнансових витрат та iнших витрат

2020

2019
644
50

202
720

694

922

6.22.
Витрати з податоку на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку)
Витрати на податок на прибуток та визначення чистого прибутку (збитку) за 2020 та
2019 рік представлені наступним чином:
Податок на прибуток
Прибуток (збиток) до оподаткування
Нараховано зобов’язання з податку від страхової діяльності
Нараховано зобов’язання з податку від іншої діяльності
Разом поточний податок на прибуток
зменшення (збiльшення) вiдстрочених податкових активiв
збiльшення (зменшення) вiдстрочених податкових зобов'язань
Усього витрати на податок на прибуток
Прибуток (збиток) поточного року

2020
7 754
(4 550)
(577)
(5 127)
(5 127)
2 627

2019
(826)
(1 625)
(1 625)
( 1 625)
(2 451)

** З урахуванням положень Податкового кодексу України в частинi визначення ставок
з податку на прибуток, в тому числi визначених нормами роздiлу ХХ "Перехiднi положення",
а також з урахуванням останнiх змiн в частинi оподаткування операцiй з цiнними паперами та
деривативами, при визначеннi вiдстрочених податкових активiв та зобов'язань, суми податку
на прибуток було визначено за наступними ставками:
1.
При здiйсненнi страхової дiяльностi за ставкою в розмiрi - 3%
2.
Прибуток страховика вiд iншої дiяльностi, пов'язаної iз страховою, за ставкою в
розмiрi - 18%;
6.23.
Умовні зобов’язання та активи
Потенцiйнi зобов'язання Компанії пов
а) розгляд справ у судi.
Розгляд справ у судi відсутній.
б) можливiсть виникнення потенцiйних податкових зобов'язань.
Українське податкове законодавство, яке було прийнято в кiнцi 2015 року i навiть пiсля
цього пiдлягало багатьом змiнам, є предметом рiзних iнтерпретацiй, в тому числi щодо
операцiй i дiяльностi Компанії. Податковi органи в Українi можуть застосовувати бiльш
жорсткi та складнi трактування податкового законодавства, якi незважаючи на їх

несправедливу економiчну природу, обгрунтовуються податковими органами як необхiднiсть
наповнення бюджету будь-якою цiною. В свою чергу це може призвести до додаткового
оподаткування операцiй, якi ранiше оцiнювались керiвництвом Компанiї як такi, що не
пiдлягають оподаткуванню, i вiдповiдно донарахування як значних сум податкiв, так i
штрафних санкцiй.
Станом на 31.12.2020 року не iснує iнших непередбачених зобов'язань, що пов'язанi з
виникненням податкових зобов'язань. Компанiя своєчасно складає i подає податкову звiтнiсть
та сплачує вiдповiднi податки та збори до бюджету та позабюджетних фондiв.
в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями.
Станом на 31.12.2020 року у Компанiї вiдсутнi контрактнi зобов'язання, пов'язанi iз
придбанням основних засобiв та нематерiальних активiв.
Компанiєю вже зарезервовано достатнi кошти для виконання вказаних зобов'язань.
Страхова компанiя впевнена, що майбутнi доходи та грошовi надходження будуть достатнiми
для покриття вказаних та iнших подiбних зобов'язань.
г) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з
володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
Активи передані в заставу відсутні.
6.24.
Операцiйнi сегменти.
Облiковими сегментами компанiї є види страхових продуктiв. Доходи та витрати
сегментiв регулярно аналiзуються
керiвництвом та вiдповiдна iнформацiя надається
регуляторному органу. В той же час, слiд зазначити, що iнформацiя про активи та
зобов'язання в розрiзi сегментiв Компанiєю не розраховується, та не надається керiвному
органу, який вiдповiдає за прийняття рiшень. Зважаючи на вiдсутнiсть такої iнформацiї та
високу вартiсть її отримання, iнформацiя про активи та зобов'язання сегментiв в звiтностi не
наводиться.
Оскільки Компанія не має структурних підрозділів, за кiлькiсною ознакою
операцiйними сегментами є сегменти по видах страхових продуктiв.
6.25.
Управлiння ризиками.
Управлiння ризиками в Компанiї здiйснюється в розрiзi фiнансових ризикiв,
операцiйних ризикiв та юридичних ризикiв. Фiнансовi ризики включають в себе кредитний
ризик, ринковий ризик, ризик лiквiдностi, валютний ризик. Основними завданнями
управлiння фiнансовими ризиками контроль за тим, щоб схильнiсть до ризикiв залишалась в
цих межах. Управлiння операцiйними та юридичними ризиками має забезпечувати належне
дотримання внутрiшнiх полiтик та процедур з метою мiнiмiзацiї операцiйних та юридичних
ризикiв.
Кредитний ризик
Кредитний ризик являє собою ризик фінансового збитку для Компанії у випадку невиконання
клієнтом чи контрагентом своїх договірних зобов’язань за фінансовим інструментом і
виникає, головним чином, у зв’язку з наявністю фінансових інвестицій та іншою
дебіторською заборгованістю.
До заходів мінімізації впливу кредитного ризику Компанії відносить:
- диверсифікацію структури активів;
- аналіз платоспроможності контрагентів;
- здійснення заходів щодо недопущення наявності в активах Компанії простроченої
дебіторської заборгованості.

Максимальний рівень кредитного ризику представлений балансовою вартістю фінансових
активів. Максимальний рівень кредитного ризику представлений таким чином:
Гроші та їх еквіваленти
Інвестиції в статутний капітал інших юридичних осіб
Дебіторська заборгованість за товари (роботи, послуги)
Поточні фінансові інвестиції
Інша поточна дебіторська заборгованість
Всього

31.12.2020
19 833
12 000
408
29 833

31.12.2019
4 395
12 000
290
30 001

19 046
81 120

244
46 930

Станом на звітні дати дебіторська заборгованість за за товари (роботи, послуги) та інша
дебіторська заборгованість не були знецінені.
Грошові залишків знаходяться в банках з рейтингом не нижче «інвестиційного». Ці
залишки не є ані простроченими, ані знеціненими.
Ризик ліквідності
Ризик лiквiдностi визначається як ризик того, що особа може стикнутися з труднощами
при виконаннi своїх фiнансових зобов'язань. Управлiння ризиком лiквiдностi забезпечується
затвердженою полiтикою з розмiщення активiв, та дотриманням вiдповiдних нормативiв.
Активи Компанiї вiдповiдно до вимог чинного законодавства розмiщуються переважно в
банкiвських установах "iнвестицiйного" рiвня та в високолiквiдних цiнних паперах.
Дотриманiсть нормативiв лiквiдностi контролюється
за допомогою розмiщення
спецiалiзованої звiтностi.
На 31 грудня 2020 р. строки погашення фінансових зобов’язань згідно з договорами,
представлені таким чином:
Загальна
балансова
вартість
Кредиторська заборгованість за товари
(роботи, послуги)
Заборгованість по внесенню інвестицій в
статутний капітал інших юридичних осіб
Зобов’язання з оренди
Всього

Усього
грошові
потоки за
договорами
97
97

До 1
року

Від 1
до 5
років

97

1 200

1 200

1 200

2 187
3 484

2 250
3 547

1 650
2 947

600
600

На 31 грудня 2019 р. строки погашення фінансових зобов’язань згідно з договорами,
представлені таким чином:
Загальна
балансова
вартість
Кредиторська заборгованість за товари
(роботи, послуги)
Заборгованість по внесенню інвестицій в
статутний капітал інших юридичних осіб
Зобов’язання з оренди
Всього

Усього
грошові
потоки за
договорами
37
37

До 1
року

Від 1
до 5
років

37

1 485

1 485

1 485

3 642
5 164

4 200
5 722

1 800
3 322

2 400
2 400

Ринковий ризик.
Ринковий ризик полягає у тому, що зміни ринкових курсів, таких як валютні курси,
ставки відсотка і курси цінних паперів, будуть впливати на доходи Компанії або на вартість її
фінансових інструментів. Мета управління ринковим ризиком полягає в тому, щоб

контролювати схильність до ринкового ризику і утримувати її в допустимих межах, при
цьому домагаючись оптимізації прибутковості інвестицій.
Валютний ризик
Вплив валютного ризику на діяльність Компанії мінімальний, оскільки відсутні не погашені
залишки та операції, деномінованими в іноземній валюті.
Операцiйнi ризики мiнiмiзуються шляхом стандартизацiї бiзнес-процесiв, та
вiдповiдного контролю за їх виконанням на кожному етапi.
Управлiння юридичним ризиком здiйснюється за допомогою вiдповiдного юридичного
департаменту, до функцiї якого належить контроль за наявнiстю таких ризикiв та їх
врегулювання.
6.26.
Управління капіталом
Управління капіталом Компанії спрямоване на виконання наступних завдань:
- формування достатнього обсягу капіталу, що забезпечить необхідні темпи
економічного розвитку Компанії;
- досягнення максимальної доходності при запланованому рівні фінансового ризику;
- мінімізація фінансового ризику, пов’язаного з використанням капіталу, при
запланованому рівні доходності.
Внутрішній аудит страховика.
Рішенням зборів учасників від 15.04.2019р. (протокол № 15/04/2019) було створено
Департамент внутрішнього аудиту та затверджено положення Про Департамент внутрішнього
аудиту, наказом Директора від 15.04.2019 р. за № 08-к призначено начальника Департамент
внутрішнього аудиту.
Департамент внутрішнього аудиту організаційно не залежить від інших підрозділів
Компанії (не підпорядковується таким підрозділам) та безпосередньо підпорядкований та
підзвітний Зборам учасників.
До функцій Департаменту внутрішнього аудиту Компанії відноситься:
* нагляд за поточною діяльністю Компанії;
* контроль за дотриманням законів, нормативно-правових актів органів, які здійснюють
державне регулювання ринків фінансових послуг, та рішень органів управління Компанії;
* перевірка результатів поточної фінансової діяльності Компанії;
* аналіз інформації про діяльність Компанії, професійну діяльність її працівників,
випадки перевищення повноважень посадовими особами Компанії;
* зменшення ризиків у проведенні операцій, пов'язаних з раціональним та ефективним
використанням фінансових ресурсів Компанії;
* виконання інших передбачених законодавством функцій, пов'язаних з наглядом та
контролем за діяльністю Компанії.
Основними напрямами роботи Департаменту є здійснення аудиту щодо дотримання
критеріїв та нормативів стосовно:
* ліквідності;
* капіталу та платоспроможності;
* прибутковості;
* якості активів та ризиковості операцій;
* якості систем управління та управлінського персоналу;
* додержання правил надання фінансових послуг.

6.27.

Внутрішній аудит Компанії здійснюється Департаментом у формі перевірок фінансовогосподарської діяльності відповідно до завдань та функцій Департаменту. За результатами
внутрішнього аудиту поточної діяльності Компанії Департамент не рідше ніж один раз на рік
звітує Зборам учасників Компанії. Всі звіти та висновки за результатами аудиторських
перевірок та рекомендації, надані працівниками Департаменту, доводяться до відома

керівництва Компанії одразу після завершення перевірок для ознайомлення, надання
відповідних коментарів/пояснень та виправлення недоліків у роботі підрозділів Компанії.
6.28.
Операцiї з пов'язаними сторонами.
Сторони, як правило, вважаються пов'язаними, якщо вони перебувають пiд загальним
контролем, або одна зi сторiн має можливiсть контролювати iншу або може справити значний
вплив на iншу сторону при прийняттi фiнансових та операцiйних рiшень. При розглядi кожної
можливої пов'язаної сторони, ми особливу увагу придiляємо змiсту вiдносин, а не тiльки їх
юридичнiй формi.
Пов’язані особи Товариства - учасники, котрі мають частку в статутному капіталі Компанії
та провідний управлінський персонал.
1). ХОПЕСА ЛІМІТЕД (HOPESA LIMITED), юридична особа, заснована та зареєстрована
належним чином за законодавством Кіпру
Доля частки в статутному капіталі 99%
Реєстраційний номер НЕ 387816
Адреса Кінира, 19 Майкл Кіпріану Хауз, 8011, Пафос, Кіпр
Відомості про осіб
Менелаос Кипріану (Menelaos Kyprianou)
Громадянство – Кіпр, доля частки в статутному капіталі – 31.6%,
дата народження 23.05.1970, паспорт серія E412723 Дата видачі 20.05.2010,
виданий: районним управлінням Нікосії, місце проживання: Кіпр, ідентифікаційний номер
відсутній;
Ламброс Сотеріу (Lambros Soteriou) – Кіпр, доля частки в статутному капіталі – 22.8%, дата
народження 10.04.1979, паспорт серія K00033012 Дата видачі 18.07.2011,
виданий: управлінням цивільної реєстрації та міграції, місце проживання: Кіпр,
ідентифікаційний номер відсутній;
Тоня Антоніу (Tonia Antoniou) – Кіпр, доля частки в статутному капіталі – 22.8%, дата
народження 28.05.1979, паспорт серія K00273705 Дата видачі 12.05.2016,
виданий: управлінням цивільної реєстрації та міграції, місце проживання: Кіпр,
ідентифікаційний номер відсутній;
Саввас Саввідес (Savvas Savvides) – Кіпр, доля частки в статутному капіталі – 22.8%, дата
народження 13.08.1978, паспорт серія К00402495 Дата видачі 26.06.2018,
виданий: районним управлінням Пафоса, місце проживання: Кіпр, ідентифікаційний номер
відсутній.
2). Жирнова Олена Костянтинівна
Громадянство Україна
Доля частки в статутному капіталі (0,5%)
Місце проживання (або місце тимчасового перебування для нерезидентів) Чернігівська обл,
Прилуцький р-н, м.Прилуки, вул.Саксаганського, буд.5, кв.10
3). Спажук Віталій Валерійович
Доля частки в статутному капіталі (0,5%)
Місце проживання (або місце тимчасового перебування для нерезидентів)
Хмельницька
обл, Городоцький р-н, м.Городок, вул.Леніна, буд.29, кв.19
Протягом звітного року учасник Компанії Спажук В.В. внес додатковий капітал у вигляді
об’єктів нерухомого майна для формування гарантійного фонду Страховика на загальну суму
52 222 тис. грн. Інших операцій з пов’язаними особами не відбувалось.
Крім зазначеного, проведені операції з виплати винагороди (з оплати праці) провідного
управлінського персоналу на суму 254,7 тис.грн.
6.29.
Залежність від одного контрагента
Компанія отримує понад 80% страхових виплат (премій) від одного страхового агента
(посередника) ТОІ «КОМФІ ТРЕЙД». Не зважаючи на існування залежності від одного

контрагента, управлінський персонал Компанії не вбачає загрози для безперервності
діяльності та продовжує розвивати діяльність Товариства.
6.30.
Подiї пiсля дати балансу.
За період з 31 грудня 2020р. до дати затвердження фінансової звітності подій після дати
балансу, які б вимагали коригувань показників фінансової звітності не було.
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