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Мiсце знаходження (юридична адреса, фактичне мiсцезнаходження): 0ll35, Украiна, м. КиТв,

вул. Григорiя Анлрюченка, будинок 4 (лiтера Б).
Телефон ПРАТ кУВСК> - (044) 230-48-13 (17), факс ПРАТ (УВСК) - (044) 2З0-48-13; адреса

електронноТ пошти (e-mail) ПРАТ кУВСК> - vsk@vsk.com.ua.
ПРАТ кУВСК> мае власну cTopiHKy в мережi IHTepHeT - www.vsk.com.ua
Зареестровано в единому державному peecTpi юридичних осiб 29.0l .200l р.
за Jt 1 070 l20 0000 002379.
Взято на облiк платникiв податкiв 0б.02.200l року за Ns 357ll ДШ у Шевченкiвському районi

м. Киева.
Вiд дiяльностi за КВЕ,Щ - 65.12Iншi види страхування, KpiM страхування життя.

Органiзачiйно - правова форма компанiТ - 230 Акцiонерне товариство.

Форма власностi - приватна.

Сформовано Стаryтного капiталу станом на31,12,2018 року - 13040 тис. грн. Виrryщено акчiй
простих iменних 1608 шryк. Статугний капiтал збiльшено у 20l8 рочi на 5000,0 шляхом пiдвищення
номiнальноТ BapTocTi aKuiT. BapTicTb акцiТ - 8109,45 грн.

Форма iснування - без документарна.
Отримано Свiдоцтво про реестрацiю випуски акцiй НацiональноТ KoMiciT з цiнних паперiв та

фондового ринку Лb67/l/20l8 вiд 04 вересня 20l8 року,
Нацiональним депозитарiем депоновано Глобальний сертифiкат вiд 05 вересня 2018 року на l608

простих iменних акцiй на суму l3 039 995,60 грн.
Станом на З|.l2.20l8 року Приватне акцiонерне товариство кУкраiнська вiЙськово-страхова

компанiя> мас 24 лiцензiТ ,ЩержавноТ KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни у тому
числi :

lб лiцензiй у формi добровiльного страхування
8 лiцензiй у формi обов'язкового страхування.

Вид страховоТ дiяльностi
Серiя, ЛЪ та дата видачi

лiцензiТ
Строк лii
лiцензiТ

у формi добровiльного :

Страхування цивiльноТ вiдповiдальностi власникiв наземного
транспорту (включаючи вiдповiдал bHicTb перевiзника)

Серiя АВ
Jф 528831 вiл 13.05.20l0p

з l3.05,20l0 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування фiнансових ризикiв

Серiя АВ
.}ф 528832 вiл 13.05.2010р

з l3.05.20l0 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiдповiдальностi власникiв повiтряного
транспорту (включаючи вiдповiдальнiсr, пер9uц""пgl _

Серiя АВ
ЛЪ 528833 вiл l 3.05.20l 0р

з l3.05.20l0 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiдповiдальностi перел третiми особами (KpiM

цивiльноТ вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту,
вiдповiдальностi власникiв повiтряного трансflорту,
вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи

вiдповiдальнiсть перевiзн

Серiя АВ
N9 528834 вiл 13.05.20l0p

з lЗ.05.20 l0 р.
- безстроковий

у фопмi добповiльного:
Страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi
позичrlльника за непогашення крелиту)

Серiя АВ
М 528835 вiл 13.05.20l0p

з l3.05.2010 р.
- безстроковий

у фопмi добповiльного:
Страхування повiтряного транспорту

Серiя АВ
ХЬ 528836 вiл 13.05.20l0p

з lЗ.05.20l0 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування наземноготранспорту (KpiM залiзничного)

Серiя АВ
N9 5288З7 вiл lЗ.05.2010р

з 13.05.2010 р.
- безстроковий



у формi добровiльного:
Страхування BaHTarKiB та багажу (вантажобагажу)

Серiя АВ
}lb 5288З8 вiл lЗ.05.20l0р

з l3,05.20l0 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування майна (KpiM зшliзничного, наземного,
повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу
(вантажобагажу))

Серiя АВ
}|! 528839 вiл 13.05.20l0p

з lЗ.05.20l0 р,
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування медичних витрат

Серiя АВ
Л9 528840 вiл l3.05.20l0p

з l3.05.20l0 р.
- безстроковий

у фоrrмi добrrовiльного:
Страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

Серiя АВ
М 52884l вiл 13.05.20l0p

з 13.05.20l0 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування здоров'я на випадок хвороби

Серiя АВ
J\Ъ 528842 вiл l3.05.20l0p

з 13.05.2010 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Страхування вiд нещасних випадкiв

Серiя АВ
Ns 528843 вiл l3.05.20l0p

з l3.05.20l0 р.
- безстроковий

У формi добDовiльного :

Страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорту
(включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

Серiя АВ
Ns 528829 вiл l3.05.2010p.

з l3.05.2010 р. -
безстроковий

у формiдобровiльного:
Страхування водного транспорту (морського внутрiшнього та
iнших видiв водного транспорry)

Серiя АВ
Л9 528830 вiл 13.05.20l0p

з l3.05.20l0 р.
- безстроковий

у формi добровiльного:
Медичне страхування (безперервне cтpaxyBaнHя здоров'я)

Серiя АВ
Ns594l96 вiл 28,12.20l l р.

з l5.12.2011 р.
- безстроковий

У формi обов'язкового :

Особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi
Серiя АВ
Ns 528827 вiл l3.05.2010p

з l3.05.20l0 р.
- безстроковий

У формi обов'язкового :

Особисте страхування праuiвникiв вiдомчоТ (KpiM тих, якi
працюють в установах i органiзачiях , що фiнансуються з

Щержавного бюджету УкраТни) та сiльськоТ пожежноТ охорони
i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

Серiя АВ
N9 528822 вiл l3.05.20l0p.

з lЗ.05.20l0 р.
- безстроковий

у формi обовоязкового :

Авiацiйне страхування цивiльноТ авiацiТ
Серiя АВ
N9 528828 вiл l3.05.2010p.

з 13.05.2010 р.
- безстроковий

У формi обов'язкового :

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

Серiя АВ
ЛЪ 528825 вiл l3.05.2010p

з l3.05.20l0 р.
- безстроковий

у фоrrмi обов'язкового :

Страхування цивiльноТ вiдповiдальностi громалян УкраТни, що
мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за
шкоду , яка може бути заполiяна третiй особi або iT майну
внаслiдок володiння, зберiгання чи використання uieT зброТ

Серiя АВ
Ns 528826 вiл l3.05.20l0p

з 13.05.20l0 р.
- безстроковий

У формi обов'язкового:
страхування цивiльноi вiдповiдальностi суб'ектiв
господарювання за шкоду,яку може бути заподiяно пожежами
та аварiями на об'ектах пiдвищеноТ небезпеки, включаючи
пожежовибухонебеспечнi об'скти та об'екти, господарська
дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного та
санiтарно-еп iдем iологiчного характеру

Серiя АВ
Jф 528823 вiл l3.05.20l0 р.

з 13.05,2010р.
- безстроковий

У фоDмi обов'язкового:
Страхування чивiльно-правовоТ вiдповiдальностi приватного
HoTapiyca

бlн з l3.04.20l8p.
-безстроковий

У формi обов'язкового:
Страхування цивiльноТ вiдповiдальностi суб'ектiв
господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно довкiллю
або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування
пестицидiв i агрохiмiкатiв

бlн з l3.04.20l8p.
-безстроковий
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Мета провадження дiяльностi компанiТ - одержання прибутку шляхом здiйснення страховоТ

дiяльностi.
Станом на 31 грулня 2018 р. та 3l грулня 2017 р. кiлькiсть штатних працiвникiв складала З9 та

40 вiдповiдно. Працiвники Товариства мають н{rлежну ocBiry, квалiфiкачiю, досвiд роботи, що дозволяе
нzшежним чином здiйснювати страхову дiяльнiсть.

Фiнансова звiтнiсть Товариства затверддена до виttуску (з метою оприлюднення) Наглядовою
Радою Товариства 25 лютого 2019 року Протоколом НаглядовоТ Ради Ns 0Зl02l20l9,

Hi учасники Товариства, Hi iншi особи не мають права вносити змiни до цiеТ фiнансовоТ звiтностi
пiсля iT затвердження до вигIуску.

Звiтний перiод фiнансовоi звiтностi
Звiтним перiодом, за який формуеться фiнансова звiтнiсть, вважаеться кzrлендарний piK, тобто

перiодз 0l сiчня по Зl грулня 20l8 року.

Валюта подання звiтностi та функцiонаJIьна валюта, ступiнь округлення
Валюта подання звiтностi вiдповiдае функчiона.пьнiй валютi, якою е нацiональна ваJlюта УкраТни -

гривня, скJlадена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч.

Заява про вiдповiдальнiсть - IJю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено у вiдповiдностi до
Мiжнародних стандартiв фiнансовоТ звiтностi та подано у вiдповiдностi до вимог Нацiонального
положення (стандарry) бухгалтерського облiку , прийнятого MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни згiдно з

Наказом ]ф73 вiд 07 лютого 2013 року.
Компанiя подас свiй звiт про фiнансовий стан у порядку очiкуваних TepMiHiB погашення

вiдповiдних отатей (оборотнi, необоротнi).

Основа пiдготовки, формування та достовiрностi подання фiнансовоi звiтностi.

Фiнансова звiтнiсть Товариства с фiнаноовою звiтнiстю загсLльного призначення, яка сформована з

метою достовiрно подання фiнансового стану, фiнансових результатiв дiяльностi та грошових пОтОкiВ

Товариства для задоволення iнформачiйних потреб широкого кола корисryвачiв при прийнятгi ними
економiчних рiшень.

Концептуальною основою фiнансовоТ звiтностi Товариства за piK, що закiнчився З1 грулня 20l8
року, с Мiжнароднi стандарти фiнансовоТ звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти

бlхгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв
бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцii чиннiй на l сiчня 2018 року, що офiчiйно оприлюдненнi на

веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни.
Пiдготовлена Товариством фiнансова звiтнiсть чiтко та без будь-яких застережень вiдповiдае BciM

вимогам чинних МСФЗ з врахуванням змiн, внесених РМСБО, дотримання яких забезпечуе достовiрне
подання iнформаuiТ в фiнансовiй звiтностi, а саме, доречноТ, достовiрноТ, зiставноТ та зрозумiлоТ

iнформачiТ.
При формуваннi фiнансовоТ звiтностi Товариство керувалося також вимогами нацlон€LльнИХ

законодавчих та нормативних akTiB щодо органiзацiт i ведення бухгалтерського облiку та сruIадання

фiнансовоТ звiтностi в YKpatHi, якi не протирiчать вимогам МСФЗ.
облiковi полiтики - KoHKpeTHi принципи, основи, домовленостi, правила та практика, застосованi

суб'ектом господарювання при складаннi та поданнi фiнансовоi звiтностi. мсФ3 наводить облiковi

полiтики, якi, за висновкоМ рмсБо, дають змогу скласти таку фiнансову звiтнiсть, яка мiститиме

доречнУ та достовiРну iнформацiю прО операцiТ, iншi подiТ та умови, до яких вони застосовуються. TaKi

полiтики не слiд застосовувати, якщо вплив i11 застосування е несутт€вим.

облiкова полiтика Товариства розроблена та затверджена керiвництвом Товариства вiдповiдно до
вимог мсБо 8 коблiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки> та iнших чинних мсФз,
зокрема, мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) та мсФЗ l5 <Щохiл вiд договорiв з клiентами>.

ТовариствО обираС та застосоВуе своТ облiковi полiтикИ послiдовнО для подiбних операцiТ, iнших
подiт або умов, якщо мсФз конкретно не вимагае або не дозволяе визначення категорiт статей, для яких

iншi полiтики можуть бути доречними.

МСФЗ, якi прийнятi, але ще не набули чинностi
В складi МСФЗ, офiuiйно наведених на веб-сайтi MiHicTepcTBa фiнансiв

стандарт МСФЗ 1 б кОренла>, який набувае чинностi 01 сiчня 20l 9 року.
За рiшенням керiвництва Товариство МСФЗ 16 кОренда> до дати

застосовусться.

УкраТни, оприлюднена

набуття чинностi не



Очiкуеться, що застосування мсФЗ lб кОренда> не буле мати суттевий вплив на фiнансову
звiтнiсть Товариства, враховуючи, що Товариство е власником нежитлового примiщення, в якому

знаходиться офiс, згiдно .Щоговору купiвлi - продаэку Ns l l l9 вiд 20.04.2006 року.
З 1сiчня 2018 року Товариство застосовуе МСФЗ 15 <.Щохiл вiд договорiв з к.гliентами).

Товариство отримус основний дохiд вiд дiяльностi з управлiння активами. Застосування МСФЗ 15

к!охiл вiд договорiв з клiентами) на вiдображення результатiв дiяльностi не мало суттсвого вплиВУ.

Керiвництвом Товариства було прийнято рiшення про застосування МСФЗ 9 <ФiнанСОвi

iнструменти> з l сiчня 20l8 року
З l сiчня 2018 року мсФЗ 9 кФiнансовi iнструменти) мае нову редакцiю, яка серед lншого

передбачае змiну пiдходiв до зменшення корисностi фiнансових iHcTpyMeHTiB. Враховуючи

класифiкацiю фiнансових активiв, що використовуеться Товариством, розрахунок очiкуваних кредитних

збиткiв застосовуеться до фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою вартiстю.

Застосування припущення щодо здатностi КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на

безперервнiй ocHoBi
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена виходячи з припущення безперервностi дiяльностi,

вiдповiдно до якого реалiзацiя активiв i погашення зобов'язань вiдбуваеться в ходi звичайноТдiяльностi.
Фiнансова звiтнiсть не вкJIючас коригування, якi необхiдно було б провести в тому випадку, якби

Товариство не могло продовжити подirльше здiйснення фiнансово-господарськоТ дiяльностi вiдповiдно

до принципiв безперервностi дiяльностi
I-{я фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на ocнoBi припучення, що Компанiя е органiзацiсю,

здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у найближчомУ майбУтНЬОМУ

керiвництво та акцiонери мають HaMip i в подальшому розвивати господарську дiяльнiсть Компанiт . На

ДУМкУ керiвництва , застосування припуЩення щодо здатностi Компанii продовжувати свою дiяльнiсть
на безперервнiй ocHoBi с адекватним, враховуючи належний piBeHb достатностi ii капiталу та намiри

акцiонерiв продовжувати надавати пiдтримку КомпанiТ.

Щя фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на ocHoBi iсторичноТ собiвартостi та справедливоТ BapTocTi абО

амортизацiйноТ собiвартостi окремих фiнансових iHcTpyMeHTiB вiдповiдно до мсФЗ 9 кФiнансовi
iнструменти>.

Вiдповiдним за стан фiнансово-господарськоТдiяльностi Товариства за 20l8 piK були :

Голова Правлiння - Ткачов Володимир Ваоильович - весь перiол з 1 1.03.02 р, по теперiшнiЙ чаС

Головний бухгалтер Кондратьева Людмила АнатолiТвна - весь перiод з 29,01.01р. по теперiшнiй час,

1. Посадовi особи Товариства.

Члени Наглядовоi ради:
_ Голова НаглядовоТ Ради KyKiH Анлрiй Федорович (обраний Головою НаглядовоТ Ради згiДно

ПротоколУ ЗагальниХ зборiВ акцiонерiВ Jф 28 вiд 28.09.17p. TepMiHoM з 02.10.17р. по 02.10.20 р. та

укJIаденого контракry вiд 02.10,17р. на платнiй ocHoBi )

_ Член НаглядовоТ ради Михайлiченко Григорiй Миколайович (обраний Членом НаглядовоТ РаДи ЗГiДНО

Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Ns28 вiд 28.09.17р. TepMiHoM з 02.10.17p. по 02.10.20p. та

укJIаденого контракту вiд 02.10.17p. на платнiй ocHoBi).

- Член НаглядовоТ ради Ткачов Сергiй Володимирович (обраний Членом НаглядовоТ Ради згiдно

Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв N9 28 вiд 28.09.17p, TepMiHoM з 02,10.17p. по 02.10,20р. та

укJIаденого цивiльно - правового договору вiд 02. l 0. l 7р. на безоплатнiй ocHoBi).

Фактiв порушення членами НаглядовоТ Ради та виконавчого органу прАТ (УВсК) внутрiшнiх правил,

що призвело до заподiяння шкоди фiнансовiй ycTaHoBi або споживачам фiнансових послуг нема€,

Заходiв впливу, застосованих протягом 20l8 року органами державноТ влади до членiв НаглядовоТ

Ради та виконавчого органу нема€.

Факторiв ризИКУ, що вплив€lJI и би на дiяльнiсть фiнансовоi установи протягом 20l8 року немае.

За 201-8 piK вiдбулося 12 засiдань НаглядовоТ Ради. Склад НаглядовоТ Рали у 20l8 poui не змiнювався.

Члени Правлiння :

- Голова Правлiння Ткачов Володимир Васильович (обраний Головою Правлiння згiдно Протоколу

Загальних зборiв aKuioHepiB J\Ъ26 вiд з1.03.1бр. TepMiHoM 3 роки та укJIаденого контракту вiл

01.06.02р. та додатку Ns5 вiд 3l .03.1бр. на платнiй ocHoBi).

- 1 Заступник Голови Правлiння Маньковський Анатолiй олександрович (обраний Членом правлiння
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згiдно Протоколу Загшtьних Зборiв Jф26 вiд 3 l .03.16р. та укладеного контракry вiд 3 1 .03.1бр. TepMiHoM

на 3 роки платнiй ocHoBi).

- Головний бухгалтер Кондратьева Людмила
Протоколу Загальних зборiв акцiонерiв Jф26 вiд
TepMiHoM на 3 роки на платнiй ocHoBi).
На протязi 2018 року вiлбулося l З засiдань Правлiння. Склад Правлiння у 20l 8 poui не змiнювався.

Ревiзор:

Обрано Ревiзором Абрiнову Анну МиколаТвну згiдно Протоколу рiчних заг.шьних зборiв Jф32 вiд
l 9. l 0.1 8р. та укJlаденого цивiльно-правового договору на безоплатнiй ocHoBi.

TepMiHoM на три роки.

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.03.10 р. ЗАТ кВiйськово-страхова компанiя>

перейменовано на Приватне акцiонерне Товариство кВiйськово-страхова компанiя>. .Щержавна

реестрачiя змiн назви Товариства вiдбулася 01,04.10p.
Видано свiдоцтво про державну реестрацiю серiя A0l Ns 625229
Згiдно рiшення позачергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 09.01.18р. Приватне акцiонерне

Товариство <Вiйськово-страхова компанiя> перейменовано на Приватне акцiонерне товариСтвО

"YKpaiHcbKa вiйськово-страхова компанiя". Витяг з единого державного реестру юридичних осiб
Ns1003480949 вiд l6.0l,20l8 року.

У корисryваннi Товариства немае власноТ земельноТ дiлянки. Товариство сплачуе податок на

землю згiдно наданого розрахунку ДПI у Шевченкiвському p-Hi. м. Киева та орендну плату за земельну

дiлянку УК у м. Ужгоролi Закарпатськоi обл..

У Товариствi немас дочiрнiх пiдприсмств,

УТовариствiе2 ФiлiТ: уХарковiтаОдесi та 4Прелставництва:ум..Щнiпро,Ужгородi, Iрпенi

КиТвськоТ обл. та м. Львiв.
Товариство е членом Лiги страхових органiзачiй УкраТни .

Товариство е учасником КорпорачiТ "Науково - виробниче об'сднання "Небо УкраТни" згiдно

Протоколу Загальних Зборiв Учасникiв J\b 0l/20l7 вiд 21.09.17 року.

Форма mа назвu фiнансовuх звimiв

перелiк та н€вви форм фiнансовот звiтностi Товариства вiдповiдають вимогам, встановленим

нП(С)БО l кЗагальнi вимоги до фiнансовоТ звiтностi>, та форми Примiток, що розробленi у
вiдповiдностiдо МСФЗ.

2, Баланс (Звiт про фiнансовий стан)
Вuзнання mа оцiнка фiнансовuж iнсmруменmiв

товариство визнаъ фiнансовий актив або фiнансове зобов'язання у балансi вiдповiдно до МсФз,
коли iтiльки коли воно стас стороною KoHTpaKTHI,D( положень щодо фiнансового iHcTpyMeHTa. ОперацiТ з

придбаннЯ або продаЖу фiнансоВих iHcTpyMeHTiB визНаютьсЯ iз застосуванням облiку за датою

о*чЁ;ком 
виконання фiнансовi активи та фiнансовi зобовоязання подiляються на поточнi (зi

строком виконання зобов'язань до |2 мiсяцiв) та довгостроковi (зi строком виконання зобов'язань

бiльше l2 мiсяцiв).
товариство класифiкуе фiнансовi активи як Taki, що оцiнюються у подаJlьшому або за амортизованою

собiвартiстю, або за справедливою вартiстю на ocHoBi обох таких чинникiв:

а) моделi бiзнесу суб'екта господарювання для управлiння фiнансовими активами; та

б) характеристик контрактних грошових потокiв фiнансового активу.

Товариство визнае TaKi категорii фiнансових активiв:
о фiнансовi активи, що оцiнюються за справедIивою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку;
о фiнаНсовi активИ, що оцiнюЮться за амортизованою собiвартiстю.

Товариство,визна€ TaKi категорiТ фiнансових зобов'язань:
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю;
о фiнансовi зобов'язання, оцiненi за справедливою вартiстю, з вiдображенням результату

переоцiнки у прибутку або збитку.
Пiд чаС первiсногО 

""."un"" фiнансовоГо активУ або фiнансового зобов'язання Товариство оцiнюе

Тх за iхньою справедливою вартiстю .

При припиненнi визнання фiнансового активу повнiстю рiзничя мiж:
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а) балансовою вартiстю (оцiненою на даry припинення визнання) та
б) отриманою компенсацiсю (включаючи буль-який новий отриманий актив MiHyc буль-яке нове
взяте зобов'язання) визнають у прибутку або збитку.

Фiнансовий актив оцiнюеться за амортизованою собiвартiстю, якщо BiH придбаваеться з метою
одержання договiрних грошових потокiв i договiрнi умови фiнансового активу генерують грошовi
потоки, KoTpi е суто виплатами основноТ суми та процентiв на непогашену частку основноТ суми.

Товариство визнас резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовим активом,
який облiковуеться за амортизованою вартiстю.

Станом на 3 1.12.18 року Товариство не створювало резервiв пiд збитки.

Облiкова полiтика в компанiТ регламентуеться Законодавством Украrни та Наказом вiд 06,01.12p.
по пiдприемству "Про облiкову полiтику та органiзацiю бlхгаrrтерського облiку" Nч3.

!о форми Ns 1 (Баланс (Звiт про фiнансовий стан)), протягом року кориryвань та змiн не
вносилось.

Функцiональна валюта - Цю фiнансову звiтнiсть було пiдготовлено в основнiй валютi
середовища, у якому Компанiя проводить свою операцiйну дiяльнiсть, а саме, у нацiональноТ валютi
УкраiЪи - украТнськiй гривнi.

Одиниця 'li вимiру - тис. грн. без десяткового знаку.

Операчii в iноземних валютах - ОперачiI в iноземних вttлютах на момент первiсного визнання
вiдображаються у валютi подання звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз
застосуванням KypciB обмiну вrl,,Iют на дату вiдповiдальноТ операцiТ. Прибутки та збитки, якi виникають
у результатi курсових рiзниць за такими операцiями та у результатi переоцiнки монетарних активiв та
зобов'язань в iноземнiй валютi, вiдображаються у складi прибутку або збитку за перiод.

ОпераuiТ в iноземнiй валютi облiковуються в украiнських гривнях за офiчiйним курсом обмiну
Нацiонального банку УкраiЪи на дату проведення операцiй.

MoHeTapHi активи та зобов'язання, вираженi в iноземних вrtлютах, перераховуються в гривню за
вiдповiдними курсами обмiну НБУ на даry балансу. HeMoHeTapHi cTaTTi, якi оцiнюються за iсторичною
собiвартiстю в iноземнiй ва.гlютi, вiдобракаються за курсом на дату операцiТ, HeMoHeTapHi cTaTTi, якi
оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення
справедливоi BapTocTi. KypcoBi рiзницi, що виникJIи при перерахунку за монетарними статтями,
визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

Вiдповiднi курси обмiну вrulют,використанi пiд час пiдготовки uieT фiнансовоТ звiтностi, були
представленi таким чином:

Станом на 3l грулня
20l8 року

Станом Ha3l грулня
20l7 року

Гривна/долар США 2768.82640 2806.722з0
Гривна/евро зl71.4l380 зз49.54240

Звiтний перiод - 2018 piK.

З 01.01 ,20l2 року компанiя прийняла МСФЗ l < Перше застосування Мiжнародних стандартiв>.
Вiдомостi викладенi у розрiзi поточних та не поточних (довгострокових) активiв та зобов'язань.
Очiнку балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань здiйснено за iсторичною собiвартiстю.

Щля подання у балансi здiйснено розмежування активiв та зобов'язань на поточнi та не поточнi
вiдповiдно до вимог МСБО 1" Подання фiнансових звiтiв". ,Що поточних активiв та зобов'язань вiднесено
суми, що очiкуються до вiдшкодування або погашення протягом l2 мiсяцiв вiд дати балансу.

Активи та зобов'язання подано у порядку iхньоТлiквiдностi.

2.1 Необоротнi активи

OcHoBHi засоби та нематерiальнi активи:

Основним засобом визнаеться актив, якщо очiкуваний TepMiH його корисного
(експлуатацii) склалае бiльше року i BapTicTb якого перевищус б 000 гривень.

.Що малочiнних необоротних активiв вiдносяться Bci ocHoBHi засоби, BapTicTb яких
менше б 000 грн.

Щодо ycix груп та видiв основних засобiв пiдприемство дотримуеться единоТ полiтики визначення

балансовоТ BapTocTi та методiв нарахування амортизацiТ.
Первiсно Товариство оцiнюе ocHoBHi засоби за собiвартiстю. У подzlльшому ocHoBHi засоби

оцiнюються за ik собiвартiстю MiHyc буль-яка накопичена амортизацiя та буль-якi накопиченi збитки вiд
зменшення корисностi. Сума накопиченоТ амортизацiТ на дату переоцiнки викJIючаеться з валовОТ

використання

дорiвнюе або



балансовоi BapTocTi активу та чистоi суми, перерахованоТ до переоцiненоТ суми активу. .Щооцiнка, яка
входить до скJIаду власного капiта.лу, переноситься до нерозподiленого прибутку, коли припиняеться
визнання вiдповiдного активу.

Товариство не визнае в балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв витрати на щоденне
обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об'екта. Щi витрати визнаються в прибутку чи
збитку, коли вони понесенi. В балансовiй BapTocTi об'екта основних засобiв визнаються TaKi подальшi
витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.

OcHoBHi засоби оприбутковуються на баланс за собiвартiстю придбання, що вкJIючае витрати на
транспорryвання, та iншi безпосередньо пов'язанi витрати. Компанiя не визнае в балансовiй BapTocTi
об'ектiв основних засобiв витрати на технiчне обслуговування та поточнi ремонти. TaKi витрати
визнаються витратами поточного перiоду й розподiляються на собiвартiсть продукцii. Первiсна оцiнка
основних засобiв вiдповiдае вимогам МСБО 16 <OcHoBHi засоби>,

Зменшення KopucHocmi основнuх засобiв mа немаmерiальнuх aKmaBiB
На кожну звiтну лату Товариство оцiню€, чи € якась ознака того, що кориснiсть активу може

зменшитися. Товариство зменшуе балансову BapTicTb активу до суми його очiкуваного вiдшкодування,
якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансовоТ BapTocTi. Таке
зменшення негайно визнаеться в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою
вартiстю згiдно з МСБО 16. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком
гулвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнуе, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки,
застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування. Пiсля визнання збитку вiд зменшення
корисностi амортизацiя основних засобiв коригуеться в майбутнiх перiодах з метою розподiлення
переглянутоТ балансовоТ BapTocTi необоротного активу на систематичнiй ocHoBi протягом строку
корисного використання.

Оuiнку справедливоТ BapTocTi основних засобiв на звiтну даry Товариство здiйснювало та до
оцiнювало оскiльки результат проведеноi оцiнки е суттевим в порiвняннi з балансовою вартiстю
основних засобiв групи 5 - транспортнi засобi.

!ля нарахування амортизацiТ компанiя застосовус норми та методи нарахування амортизацiТ
основних засобiв, що дозволено п. 26 П(С)БО 7 та МСБО 16. Тобто амортизацiя основних засобiв
нараховуеться прямолiнiйним методом. Нарахування амортизацiТ починаеться з мiсяця, наступного за
мiсяцем, у якому об'ект основних засобiв став придатним для корисного використання.

Нарахування амортизацiТ припинясться, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття
об'екта основних засобiв.

Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв, незалежно вiд очiкуваного строку
використання, нараховуеться в першому мiсяцi використання об'екта в розмiрi 100 вiдсоткiв його
BapTocTi

Лiквiдацiйна BapTicTb основних засобiв, згiдно з облiковою полiтикою, прирiвнюеться до l грн.

Балансова BapTicTb по видам основних засобiв визначена як рiзниця мiж Тх первiсною вартiстю та
нарахованою амортизацiею i наведена у табл. 1 (тис. грн.).

Табл. l
OcHoBHi засоби за видами 31.12.2018 зl.|2.2017
Будiвлi, споруди

Первiсна BapTicTb l 8705 l 8705
Знос 2006 182l
Остаточна BapTicTb на дату балансу 1 6699 1 6884

Машини та обладнання
Первiсна BapTicTb 404 307 \-

Знос \з4 l45
Остаточна BapTicTb на даry балансу 270 l62

транспортнi засоби
Первiсна BapTicTb з2,77 2,745

Знос 1149 889
Остаточна BapTicTb на дату балансу l 528 1 856

Iнструменти, приладдя, iHBeHTap та iншi
Пеовiсна BaoTicTb 353 З52 +
Знос з16 299
Остаточна BapTicTb на дату балансу з,7 53
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Iншi ocHoBHi засоби

Первiона BapTicTb 2,| 2,7

Знос 22 8

Остаточна BapTicTb на дату балансу 5 l9
OCHOBHI ЗАСОБИ - ВСЬОГО

Первiсна BapTicTb 22,766 221зб

Знос 422,7 з162
Остаточна BapTicTb на дату балансу 1 85з9 l 8974

НЕМАТЕРIАЛЬНI АКТИВИ
Первiсна BapTicTb 385 з82
Знос 0 0

Остаточна BapTicTb на даry балансу 385 з82
Довгостроковi фiнансовi iнвестицiТ
Iншi фiнансовi iнвестицiТ ll 1l

Всього за Dядком Балансу 1095 19 079 19 367

За 20l8 piK компанiя придбала ocHoBHi засобi на суму 203 тис. грн. а саме:

- машини та обладнання на суму - 183 тис. грн.
- транспортнi засоби на суму - l 1 тис. грн.
- iнструменти, прилади та iHBeHTap на суму - 9 тис. грн.

Дооцiнка первiсноТ BapTocTi транспортних засобiв -52l тис. грн.

Дооцiнка зносу транспортних засобiв - 366 тис. грн.
Вибуло основних засобiв - 94 тис. грн.
Сукупний дохiд вiд дооцiнки необоротних активiв - 62 тис. грн.
Витрати, пов'язанi з покращенням стану основних засобiв (модернiзацiя, добудова, капiтальний

ремонт), якi призводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигiд первiсно очiкуваних вiд iхньОгО

використання, додаються до первiсноТ BapTocTi об'екта основних засобiв.
Витрати, якi здiйснюються для пiдтримання об'екта у робочому cTaHi (проведення технiчнОГО

огляду, обслуговування, ремонту тощо) та одержання первiсно визначенот суми майбутнiх економiчних
вигiд вiд його використання, вкJIючаються до скJlаду адмiнiстративних витрат у звiтi про сукупнi

доходи.
Об'ект основних засобiв або нематерiальних активiв припиняе визнаватися пiсля вибуггя абО КОЛИ

бiльше не очiкуеться отримання майбутнiх економiчних вигiд вiд продовження використання цього
активу. Буль який прибуток або збиток, який виникае у результатi вибуття або списання об'екта

основних засобiв або нематерiальних активiв, визначаеться як рiзниця мiж надходженнями вiд продажу

та балансовою вартiстю активу i визначаеться у скJIадi прибутку або збитку.

2.2. В азнання iнвесmuцiйноt нерухомосmi
Компанiя не мае iнвестицiйноТ HepyxoMocTi.

,Що iнвестицiйноТ Hep}xoмocTi Товариство вiдносить HepyxoMicTb (землю чи будiвлi, або частину

булiвлi, або ix поеднання), утримувану на правах власностi або згiдно з угодою про фiнансову оренду з

метою отримання орендних платежiв або збiльшення BapTocтi капiталу чи для досягнення обох цiлей, а

не для: (а) використання у виробництвi чи при постачаннi ToBapiB, при наданнi послуг чи для

адмiнiстративних цiлей, або (б) продажу в звичайному холiдiяльностi.
Iнвестицiйна HepyxoMic1b визнаеться як актив тодi i тiльки тодi, коли: (а) е ймовiрнiсть того, що

Товариство отримае майбутнi економiчнi вигоди, якi пов'язанi з цiею iнвестицiйною нерухомiстю, (б)

собiвартiсть iнвестицiйноТ HepyxoMocTi можна достовiрно оцiнити,
Якщо булiвлi вкJIючають одну частину, яка утримуеться з метою отримання оренлноТ плати та

другу частину для використання у проuесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в

бухгалтерському облiку Taki частини об'екту Hepyxoмocтi оцiнюються та вiдобрФкаються окремо, якщо

вони можуть бути проданi окремо.

Первiсна mа послidуюча оцiнка iнвесmuцiйноi HepyxoMocmi
Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ HepyxoMocTi здiйснюеться за собiвартiстю. Витрати на операцiю

вкJIючаютЬся до первiсноi BapTocTi. СобiваРтiсть придбаноТ iнвесТицiйноТ Hep}xoмocTi включао uiHy ii
придбання та буль-якi витрати, якi безпосередньо вiднесенi до прилбання. Безпосередньо вiднесенi

витрати охоплюютЬ, наприкJIад, винагороди за надання професiйних юридичних послуг, податки,

пов'язанi з передачею права власностi, та iншi витрати на операцiю.



Оцiнка пiсля визнання здiйснюеться за справедливою вартiстю на дату оцiнки. Прибуток або
збиток вiд змiни в справедливiй BapTocTi iнвестицiйноI HepyxoMocTi визнасться в прибlтку або збитку,
Амортизацiя на TaKi активи не нараховуеться.

Справедлива BapTicTb iнвестицiйноТ HepyxoMocTi зазвичай визначаеться iз залученням незЕuIежного
оцiнювача, Перiодичнiсть перегляду справедливоi BapTocTi зумовлюсться суттевими для облiку
коливаннями цiн на ринку подiбноТ Hep}xoмocTi. Справедлива BapTicTb незавершеного булiвничтва
дорiвнюе BapTocTi завершеного об'екта за вирахуванням витрат на закiнчення будiвництва.

Якщо оцiнити справедливу BapTicTb неможJIиво, Товариство обирас для оцiнки об'ектiв
iнвестицiйноi HepyxoMocTi модель оцiнки за собiвартiстю вiдповiдно до МСБО lб та застосовуе такий
пiдхiд до BcicT iнвестицiйноi Hepyxoмocтi, при цьому розкриваються причини, з яких не
використовуеться справедлива BapTicTb.

Вiдсутня iнформачiя щодо наявностi контрактних зобов'язань, пов'язаних iз придбанням основних
засобiв,

компанiя не мае бiологiчних активiв,

2.3. Нематерiальнi активи.
Нематерiальним активом компанiя визнае лiцензiТ на проведення страховоТ дiяльностi з

невизначеним строком користування. Пiд час визнаннJI активу компанiя не визначила обмеження
строку, протягом якого очiкуеться збiльшення грошових коштiв (чи ii еквiвалентiв) вiд використання
таких нематерiальних активiв та не нараховувало амортизацiю, що вiдповiдас вимогам п, l07 МСБО 38
" Нематерiальнi активи ".

Первiсна BapTicTb - 385 тис. грн.
Залишкова BapTicTb - 385 тис. грн.
Лiквiдацiйна BapTicTb встановлена 0,00 грн,
Перерахунок амортизацiТ за методами МСБО 16 не здiйснювався.
Обмеження права власностi компанiТ на нематерiальнi активи вiдсутнi.
У 20 1 8 роцi компанiя отримала двi лiцензii з обов'язкового виду страхування на суму 3 тис. грн. а

саме:
- страхування цивiльно-правовоТ вiдповiдальностi приватного HoTapiyca
- страхування цивiльноТ вiдповiда.гlьностi суб'ектiв господарювання за шкоду, яку може бути

заподiяно довкiллю або здоров'ю людей пiд час зберiгання та застосування пестицидiв i агрохiмiкатiв.

Компанiя признае ЛiцензiТ активом з урахуванням принципу обережностi.
Вiдсутнi KoHTpaKTHi зобов'язання, пов'язанi з придбанням нематерiальних активiв.

2.4. Iнвестицii

.Щовгостроковi фiнансовi iнвестицiТ, якi облiковуються як iншi фiнансовi iнвестицiТ, на 31.12.18p.
складають l1 тис. грн. а саме акцiТ ПАТ кУкртелеком) якi облiковуються по номiнальноТ BapTocTi.

Товариство квалiфiкуе цi активи як доступнi до продажу.
Балансову BapTicTb акцiй, вiдображених у балансi, Товариство вважас справедливою з огляду на

iнформачiю, наявну в котирув€tльних листах фондових бiрж, та BB€DKae що iнвестицiТ мають
облiковуватися як актив вiд якого у наступних перiодах компанiя зможе отримувати приброк.

Прибуток вiд iнвестицiйноТдiяльностi за 20l8 piK Товариство не отримувi}ло.
По вiдношенню до довгострокових фiнансових iнвестицiй, на кожну звiтну даry Товариство

здiйснюс аналiз, на наявнiсть об'ективних ознак збиткiв вiд знецiнення та зменшення корисностi активу.
Об'ективнi ознаки наявностi збиткiв вiд знецiнення включають значне зниження справедливоТ BapTocTi

iнвестицiй нижче ix первiсноТ BapTocTi. Визначення то, що е (значним) вимагае судження. При
визначеннi даного судження Компанiя оцiнюе, серед iншого, змiну цiн на акцiТ в попередньому, а

також тривалiсть перiоду, протягом якого справедлива BapTicTb iнвестицiТ була нижче первiсноТ BapTocTi

або сryпень, в котрiй первiсна BapTicTb iнвестицiТ перевищуваJlа'tх справедливу BapTicTb.
Товариство немае участi у спiльних пiдприемствах.

Щовгостроковадебiторська заборгованiсть в балансi станом на 31.12,18p. вiлсутня.
Вiдстроченi податковi активи на кiнець року вiдсутнi.

2.5. Облiковi полiтики щодо непоточних активiв, утримуваних для продаrку
Товариство класифiкуе непоточний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова

BapTicTb буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiТ продaDку, а не поточного використання.
Непоточнi активи, утримуванi для прода:ку, оцiнюються i вiдобр€Dкаються в бlхгалтерському облiку за
найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцir,
пов'язанi з продажем. Амортизацiя на TaKi активи не нарахову€ться, Збиток вiд зменшення корисностi



при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливоТ BapTocTi за вирахуванням витрат на
продzDк визнаеться у звiтi про фiнансовi результати.

Станом на 31.12.18 року в балансi вiдсугнi непоточнi активи утримуванi для продФку.

2.б. Облiковi полiтики щодо оренди
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному Bci ризики та винагороди, пов'язанi

з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнае фiнансову
оренду як активи та зобов'язання за сумами, що дорiвнюють справедливiй BapTocTi орендованого майна
на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу BapTicTb) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних
орендних шlатежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та
зменшенням непогашених зобов'язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином,
щоб забезпечити сталу перiодич}ry ставку вiдсотка на залишок зобов'язань. Непередбаченi оренднi
платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування
амортизацiТ на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства
щодо подiбних активiв.

Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов'язанi з правом власностi на актив, фактично
зчшишаються в орендодавця, класифiкусться як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про
операuiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку оренди. Дохiд вiд
оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнае на прямолiнiйнiй ocHoBi протягом строку
оренди. Затрати, вкJIючаючи амортизацiю, понесенi при отриманнi доходу вiд оренди, визнаються як
витрати.

3. Оборотнi активи
Поточнi активи класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi буль-якому з критерiiЪ, визначених у п. 66

МСБО l як активи, призначенi для використання у дiяльностi страхування протягом операцiйного
цишIу та не бiльше l2 мiсяцiв з дати балансу.

3.1. Запаси.
Запаси станом на З1.12.18р. - 70 тис. грн.
Оцiнка вибуття запасiв здiйонюеться за методом середньозваженоТ собiвартостi для Bcix видiв

запасiв. Метод оцiнки вибуття запасiв протягом звiтного перiолу не змiнювався i вiдповiдае вимогам
МсБо 2 <Запаси>.

Запаси Товариства вiдображенi за iстотною собiвартiстю. Собiвартiсть запасiв включае Bci витрати
на придбання та iншi витрати, понесенi пiд час доставки запасiв до Тх теперiшнього мiсцезнаходження.

Запаси, щодо яких слiд здiйснювати переочiнку справедливоТ BapTocTi, вiдсутнi.
Протягом 2018 року дооцiнки та уцiнки запасiв не здiйснюв€lлись.

3.2. .Щебiторська заборгованiсть.

Безумовна дебiторська заборгованiсть визнаеться як актив тодi, коли Товариство стае сторОною

договору та, внаслiдок цього, набувас юридичне право одержати грошовi кошти.
Первiсна оцiнка дебiторськоТ заборгованостi здiйснюеться за справедливою вартiстю.
Пiсля первiсного визнання подЕtльша оцiнка дебiторськоТ заборгованостi вiдбуваеться за

амортизованою вартiстю.
Поточну лебiторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка Товариство оцiнюе за сумою

первiсного рахунку факryри, якщо вплив дисконтування е нес}rггевим.
В загальнiй cyMi дебiторськоТ заборгованостi за товари, роботи, послуги безнадiЙна не

облiковуеться.
Внаслiдок ситуацiТ, яка скJ]алась в економiцi УкраТни, а також як результат економiчноТ

нестабiльностi, що скJIалась на дату балансу, icHye ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути

реалiзованi за iiньою балансовою вартiстю в ходi звичайноТ дiяльностi Товариства.
Сryпiнь повернен}ш активiв у значнiй Mipi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться пОЗа

зоною контролю Товариства. Сryпiнь повернення дебiторськотзаборгованостi Товариству визначаеться на

пiдставi обставин та iнформацiт, якi наявнi на дату балансу. На лумку керiвництва Товариства, виходячи з

наявних обставин та iнформацiт, кредитний ризик для фiнансових активiв Товариством визначений як

дуже низький, тому кредитний збиток не був визнаний при оцiнцi цих активiв.
Враховуючи той факт, що поточна дебiторська заборгованiсть буле погашена у 20l9 рокУ, а Строк

розмiщення коштiв на депозитних рахунках с короткостроковий (до 3-х мiсяцiв), очiкуваниЙ кредитнИЙ

збиток Товариством визнаний при оцiнюваннi цього фiнансового активу становить <0>.

,Щебiторська заборгованiсть за послуги страхування по дiючим договорам станом на 31.12.18p.

скJIадас 1696'7 тис. грн., зменшилась на 5 897 тис, грн.у порiвняннi iз значенням на З1.12.11р,

ПростроченоТ дебiторськоТ заборгованостi немае.

,Щебiторська заборгованiсть облiковуеться за принципом нарахування i вiлобража€тьСЯ За
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амортизованою вартiстю. ,Щебiторська заборгованiсть визнасться в разi виникнення юридичного
права на отримання платежу згiдно з договором. Передплата визнаеться на дату платежу та
вiдображаеться у звiтi про сукупнi доходи пiсля надання послуг,

Якщо у КомпанiТ icHye об'ективне свiдчення того, що дебiторська заборгованiсть i передоплата
не булуть вiдшкодованi, Компанiя створюе вiдповiдний резерв на знецiнення та зменшуе чисту
балансову BapTicTb дебiторськоТ заборгованостi й передоплати до BapTocTi Тх вiдшкодування.
Знецiнення вiдображаеться у звiтi про сукупнi доходи. Компанiя збирае об'ективнi свiдчення щодо
знецiнення дебiторськоi заборгованостi та передплат по страховiй дiяльностi, використовуючи Ti ж
методи та оцiночнi розрахунки, що й у випадку знецiнення фiнансових активiв, якi облiковуються за

амортизованою вартiстю.
Компанiя аналiзуе дебiторську заборгованiсть i передплати на предмет знецiнення

щоквартально окремо по кожному контрагенту. У залежностi вiд умов договорiв страхування,
cTpoKiB i сум грошових коштiв, отриманих в ходi погашення зазначених сум, Компанiя створюс

резерв на знецiнення по кожному боржнику.
Вiдповiдно до облiковоi полiтики товариства, якщо розрахована сума резерву на знецlнення

складае менше розрахованоТ суми cyTTeBocTi, тодi пiдприемство може не нараховувати та не

вiдображати в звiтностi суми резервiв на знецiнення. Сума cyTTeBocTi визначаеться на рiвнi 7 О/о

активiв пiдприемства на кожну звiтну лату.
CyMHiBHa дебiторськоТзаборгованiсть скJIадае 152 тис. грн.
Резерв сумнiвних боргiв станом на 31,12.18p. сформований у розмiрi l52 тис. грн, Резерв

створювався для подальшого забезпечення майбутнiх втрат.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками за виданими авансами станом на 31.12.18 р. складас

|21 тис. грн.- аванс по господарським договорам.

.Щебiторська заборгованiсть за розрахунками з нарахованих доходiв станом на 3l.|2,2018 року
скJIадае 78 тис. грн. - вiдсотки по депозитним рахункам в банках.

[нша поточна дебiторська заборгованiсть скJIадас 2l8 тис. грн., та зменшилась на З75 тис. грн. у
порiвняннi з даними на 31.12,11p.

3.3. Грошовi кошти
Грошовi кошти скJIадаються з готiвки в Kaci та коштiв на поточних рахунках у банкаХ.

Еквiваленти грошових коштiв - це KopoTкocTpoKoBi, високолiквiднi iнвестицiТ, якi вiльно

конвертуюТься у вiдоМi сумИ грошовиХ коштiв i яким притаманний незначний ризик змiни BapTocTi.

IнвестицiЯ визначаетьСя зазвичай як еквiвалент грошових коштiв тiльки в разi короткого строку

погашення, наприклад, протягом не бiльше нiж три мiсяцi з дати придбання.

грошовi кошти та iх еквiваленти можуть утримуватися, а операцiт з ними проводитися в

нацiональнiй валютi та в iноземнiй валютi.
грошовi кошти Ta'lx еквiваленти визнаються за умови вiдповiдностi критерiям визнання активами,

подальша оцiнка грошових коштiв здiйснюсться за справедливою вартiстю, яка дорiвнюе ix
номiнальнiй BapTocTi.

подальша оцiнка еквiвалентiв грошових коштiв, представлених депозитами, здiйснюеться за

амортизованою собiвартiстю.
Первiсна та под€rльша оцiнка грошових коштiв та iх еквiвалентiв в iноземнiй валютi здiйснюеться

у функцiональнiй валютiза офiцiйними курсами Нацiонального банку Украiъи (нБу).
У разi обмеження права використання коштiв на поточних рахунках в у банках (наприклад, У

випадку призначення НБУ в банкiвськiй ycTaHoBi тимчасовоТ адмiнiстраuiТ) цi активи можуть бути

пласибiко"анi у складi непоточних активiв. У випадку прийняття НБУ рiшення про лiквiдаuiю

банкiвськоТ установи та вiдсутностi ймовiрностi повернення грошових коштiв, визнання Тх як активу

припиняеться iii BapTicTb вiдображаеться у скJIадi збиткiв звiтного перiоду .

товариство визнае банкiвськi депозити зi строком погашення вiд чотирьох до дванадцяти

мiсяцiВ з датИ фiнансовоТ звiтностi, в разi, якщо дострокове погашення таких депозитiв ймовiрно

призведе до значних фiнансових втрат, в складi поточних фiнансових iнвестицiй,

Банкiвськi депозити зi строком погашення вiд одного до трьох мiсяцiв з датИ фiнансовоТ
звiтностi Товариство визнас як грошi та Тх еквiваленти.

товариство вiдносно банкiвських депозитiв мае наступну модель розрахунку збитку вiд

знецiнення фiнансового активу:
- при розмiщеннi депозиry в банку з високою надiйнiстю (iнвестичiйний piBeHb рейтингу

uаДДД, uаДД, uаД, uaBBB та банки, що мають прогноз "стабiльний>, що присвоюеться

рейтинговими агентствами, якi BHeceHi до flержавного реестру уповноважених рейтингових
агентстВ нкцпФр) на датУ розмiщення коштiв резерв збиткiв розраховуеться в залежностi вiд
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строку та умов розмiщення (при розмiщеннi вiд l до 3-х мiсяцiв - розмiр збитку складае 0О%,

вiд 3-х мiсяцiв ло l року - l% вiд суми розмiщення, бiльше l року - 2%);
- при розмiщеннi депозиry в банку з бiльш низьким кредитним рейтингом (спекулятивний

piBeHb рейтингу, що присвоюсться рейтинговими агентствами, якi BHeceHi ло .Щержавного
ресстру уповновiDкених рейтингових агентств НКЦПФР) на дату розмiщення коштiв резерв
збитку розраховуеться у розмiрi вiд'7Yо до 20Yо вiд суми вкладу в зzшежностi в розмiру
ризикiв.

Фiнансовi акmuвu, ulо оцiнююmься за аморmuзованою собiварmiсmю
.Що фiнансових активiв, що оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, Товариство вiдносить,

dепозumu, dе б imopc ьку з аборzован ic mь.
Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнюе Тх за амортизованою собiвартiстю, застосовуючи

метод ефективного вiдсотка.
Застосовуючи аналiз дисконтованих грошових потокiв, Товариство використовус одну чи кiлька

ставок дисконту, KoTpi вiдповiдають перев{Dкаючим на ринку нормам доходу для фiнансових
iHcTpyMeHTiB, якi мають в основному полiбнi умови i характеристики, вкпючаючи кредитну якiсть
iHcTpyMeHTa, з€Lпишок строку, протягом якого ставка вiдсотка за контрактом е фiксованою, а також
з€lлишок строку до погашення основноТ суми та вiIлюту, в якiй здiйснюватимуться платежi.

Товариство оцiнюо станом на кожну звiтну дату резерв пiд збитки за фiнансовим iHcTpyMeHToM у
розмiрi, що дорiвнюе:

- 12-мiсячним очiкуваним кредитним збиткам у разi, якщо кредитний ризик на звiтну даry не
зазнав значного зростанrш з моменту первiсного визнання;

- очiкуваним кредитним збиткам за весь строк дiТ фiнансового iHcTpyMeHTy, якщо кредитний ризик
за таким фiнансовим iHcTpyMeHToM значно зрiс iз моменту первiсного визнання.

У випадку фiнансових активiв кредитним збитком е теперiшня BapTicTb рiзниui мiж договiрними
грошовими потоками, нulлежними до сплати на користь Товариства за договором; i грошовими
потоками, якi Товариство очiкуе одержати на свою користь.

Станом на кож}Iу звiтну дату, Товариство оцiнюс, чи зазнав кредитний ризик за фiнансовим
iHcTpyMeHToM значного зростання з моменту первiсного визнання. При виконаннi такоТ оцiнки
Товариство замiсть змiни суми очiкуваних кредитних збиткiв використовуе змiну ризику настання
дефолту (невиконання зобов'язань) протягом очiкуваного строку лiТ фiнансового iHcTpyMeHTa. ,Щля
виконання такоТ оцiнки Товариство порiвнюе ризик настання дефолry (невиконання зобов'язань) за

фiнансовим iHcTpyMeHToM станом на звiтну дату з ризиком настання дефолry за фiнансовим
iHcTpyMeHToM станом на даry первiсного визнання, i враховуе при цьому обrрунтовано необхiдну та
пiдтверлжувану iнформацiю, що е доступною без надмiрних витрат або зусиль, i вказус на значне
зростання кредитного ризику з моменту первiсного визнання.

Товариство може зробити припущення про те, що кредитний ризик за фiнансовим iHcTpyMeHToM
не зазнав значного зростання з моменту первiсного визнання, якщо було з'ясовано, що фiнансовий
iHcTpyMeHT мас низький piBeHb кредитного ризику станом на звiтну даry.

У випадку фiнансового активу, що € кредитно-знецiненим станом на звiтну даry, але не е

придбаним або створеним кредитно-знецiненим фiнансовим активом, Товариство оцiнюс очiкуванi
кредитнi збитки як рiзницю мiж валовою балансовою вартiстю активу та теперiшньою вартiстю
очiкуваних майбутнiх грошових потокiв, дисконтованою за первiсною ефективною ставкою вiдсотка за

фiнансовим активом. Буль-яке коригування визнасться в прибутку або збитку як прибуток або збиток вiд
зменьшення корисностi.

Грошовi кошти за станом на 31.12.18p. зберiгаються на банкiвських рахунках та у Kaci. Облiк
грошових коштiв i розрахункiв здiйснюеться згiдно "Положення про ведення касових операчiй у
нацiональнiй валютi", затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд27,|2.2017 р. Nч 148,

Грошовi кошти у банках i Kaci компанiТ в нацiональнiй валютi станом
на 31.12.18 р. становлять 7 857 тис. грн., у т.ч.:
- на поточних рахунках - l 655 тис. грн.
- надепозитних рахунках в нацiональноI валютi - 6 200 тис. грн.
- Kaci - 2 тис. грн.

Обмеження права компанiТ на користування грошовими коштами за 20l8 piK вiлсутнi.
Bci грошовi кошти розмiщенi в банках, кредитний рейтинг яких вiдповiдас iнвестицiйному рiвню

за Нацiональною рейтинговою шкzulою.
Кошти розмiщенi на депозитних рахунках

передбаченим чином зчuIежно вiд суми депозиту
мають фiксованi вiдсотковi ставки, що змiнюються

та строку перебування коштiв на ньому, передбачають
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умови продовження за фiксованою чи поточною ринковою ставкою та достроковим поверненням, що
дозволяе Товариству вести облiк за амортизованою вартiстю.

3.4. Iншi оборотнi активи

Витрати майбугнiх перiолiв в балансi станом на 31.12.18p. - вiдсутнi.

Частка перестраховика у страхових резервах станом наЗ1.12.2018 року скJIадае 14 9З7 тис. грн. у
тому числi:

- резерв збиткiв або резерв н.uIежних виплат - 9 бl8 тис. грн.
- резерв незароблених премiй - 5 3l9 тис. грн.

4, Вiдомостi про власший капiтал.
Зареестрований (пайовий) капiтал скпадае l3 040 тис, грн. Загальна кiлькiсть простих iменних

акцiй складае 1608 шт. HoMiH€mbHa BapTicTb - 8 109,45 грн. Bci вигryщенi акцiТ повнiстю оплаченi
грошовими коштами. Кожна акцiя мае один голос при голосуваннi.

За 2018 рiкТовариство проводило розподiлприбуткуза2017рiкусумi -62ЗOтис,грн.
а саме:
- збiльшення статутного капiталу шляхом пiдвищення номiнальноТ BapTocTi акцiТ - 5000 тис. грн.
- на формування резервного капiталу - 410 тис. грн.
- на виплату дивiдендiв - 760 тис. грн.
Акцiонери вiдповiдають за борги перед кредиторами своiми внесками до статутного капiталу.
Зареестрований капiтал, вiдображений у Балансi, вiдповiдае розмiру статутного капiталу,

з€вначеному у CTaTyTi.
Товариство отримало за 2018 року прибуток - 83l тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.1 2.2018 року скJIадас - 4 875 тис. грн.
Загальна сума власного капiталу - 28 l l 0 тис.

5 . .Щовгостроковi зобов'язання i забезпечення.

CTpaxoBi резерви -2З 999 тис, грн. включае в себе :

- Резерв незароблених премiй - 12 858 тис. грн. це частки вiд сум надходжень (нарахувань)
страхових премiй що вiдповiдають страховим ризикам, якi не минули на звiтну даry.

Величина резервiв незароблених премiй на будь-яку дату обчислюеться за BciMa видами
страхування з дотриманням вимог Закону Украihи <Про страхування) та Розпорядкення .ЩержавноТ
KoMiciT з регулювання ринкiв фiнансових послуг УкраТни j\Ъ З104 вiд 17.12.2004 року п. 3,4. Метод

формування резерву %.

Формування технiчних резервiв здiйснюеться на пiдставi облiку договорiв i вимог страхувальникiв
щодо виплати страховоТ суми або страхового вiдшкодування за видами страхування.

Компанiя визначае частки перестраховикiв у вiдповiдних видах технiчних резервiв за видами
страхування на будь-яку дату одночасно з розрахунком технiчних резервiв

_ Резервзбиткiв cTaHoMHa31.12,18poKy -ll l41 тис.грн.,станомна3l.|2.1'| рокускпадав1560
тис. грн, тобто величина резерву заявлених, але не сплачених збиткiв вiдповiдас cyMi заявлених збиткiв

у звiтному перiолi. Аналiтичний облiк резерву здiйснюеться за видами страхування.
Проведено aKryapHi розрахунки резервiв для оцiнювання адекватностi резервiв. Вiдповiдно до

проведеного аналiзу зроблено висновок: cTpaxoBi резерви, що сформованi компанiею на звiтну лаry
3 1.12.18p. перевiренi актуарними методами та сформовано у вiдповiдностi до вимог МСФЗ.

Матерiальних вiдхилень вiд початкових оцiнок що свiдчили би про недорезервування/пере

резервування не виявлено.
Проведена перевiрка адекватностi страхових зобов'язань.

Представлення коштiв сформованих страхових резервiв:

тис.
Категорiя активiв дrя

представлення стрarхових

резервiв

Сума
на кiнець звiтного
перiолу вiдповiдно

ло формиl
"Баланс"

Представлення коштiв
сформованих страхових

резервiв згiдно вимог
нормативно-правових aKTiB

Грошовi кошти на
поточних рахyнках

1 655 l 655

Банкiвськi вклади 6200 6200
нерухоме майно l6699 4,700

Акцii 1l 0

lз
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Права вимоги до
перестраховикiв \49з,7 l2000

Каса 2 2
Всього з9504 24555
б. Поточнi зобов'язання i забезпечення.

б.1. Кредиторська заборгованiсть
кредиторська заборгованiсть визнаеться як зобов'язання тодi, коли Товариство стас стороною

договору та, внаслiдок цього, набувае юридичне зобов'язання сплатити грошовi кошти.
поточнi зобов'язання - це зобов'язання, якi вiдповiдають однiй або декiльком iз нижченаведених

ознак:
о Керiвництво Товариства сподiваеться погасити зобов'язання або зобов'язання пiдлягае

погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду;
о Керiвництво Товариства не мае безумовного права вiдстрочити погашення зобов'язання

протягом щонайменше дванадцяти мiсяцiв пiсля звiтного перiоду.
поточнi зобов'язання визнаються за умови вiдповiдностi визначенню i критерiям визнання

зобов'язань.
поточними зобов'язаннями Й забезпеченнями компанiт визнанi Taki, що мають атрок погашення не

бiльше нiж 12 мiсяцiв та класифiкованi, виходячи з вiдповiдностi буль-якому з критерiтв, визначених у п.
60 мсБо 1.

Поточнi зобов'язання оцiнюються у подаJIьшому за амортизованою вартiстю.
Поточну кредиторську заборгованiсть, без встановленоТ ставки вiдсотка,Товариство оцiнюе за

сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування е несуттевим.
Зобов'язаннями визнаеться заборгованiсть компанiТ iншим юридичним або фiзичним особам, що

ВИНикпа внаслiдок нарахування заборгованостi по перестрахуванню, погашення якоТ у майбутньому, як
очiкуеться, призведе до зменшення pecypciB компанiТ та ii економiчних вигiд.

Поточну кредиторську заборгованiсть без встановленоТ ставки вiдсотка, Товариство оцiнюе за
сумою первiсного рахунку фактури, якщо вплив дисконтування € несуттевим.

Поточна кредиторська заборгованiсть за довгостроковими зобов'язаннями вiдсутня.

облiковi полiтики щодо податку на прибуток
ПОтОчна кредиторська заборгованiсть за розрахунками з бюджетом _ 384 тис. грн,
Витрати з податку на прибуток являють собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв.

ПоточниЙ податоК визначастьСя як сума податкiВ на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню)
ЩОДО ОПОДаткОваного прибутку (збитку) за звiтниЙ перiод, Поточнi витрати Товариства за податками
розраховуються з використанням податкових ставок, чинних (або в основному чинних) на дату балансу.

Вiдстрочений податок розраховусться за балансовим методом облiку зобов'язань та являе собою
пОдатковi активи або зобов'язання, що виникають у результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою
вартiстю активу чи зобов'язання в балансi та ik податковою базою.

Вiдстроченi податковi зобов'язання визнаються, як правило, щодо Bcix тимчасових рiзниць, що
пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iMoBipHocTi
наявностi в маЙбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi
тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова BapTicTb вiдстрочених податкових активiв
переглядасться на кожну лату й зменшу€ться в тiй Mipi, у якiй бiльше не icHyc ймовiрностi того, що буде
отриманиЙ оподаткованиЙ прибуток, достатнiЙ, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого
податкового активу повнiстю або частково.

Вiдстрочений податок розраховуеться за податковими ставками, якi, як очiкуеться, будуть
ЗаСтОсОвуватися в перiодi реалiзацiТ вiдповiдних активiв або зобов'язань. Товариство визнае поточнi та
вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включае в прибуток або збиток за звiтний перiод, oKpiM
випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, якi визнаються прямо у власному капiталi або
вiд об'сднання бiзнесу.

Товариство визнае поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок н€lлежить до статей,
якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiолi.

З 1 сiчня 2015 року оподаткування страховоТ дiяльностi в УкраIнi здiйснюеться шляхом
нарахування податку на прибуток у розмiрi 18% i податку на дохiд у розмiрi ЗO/о за договорами
страхування вiд об'скта оподаткування. При цьому в першому випадку застосовуються загальнi правила,
за якими об'ектом оподаткування с прибуток iз джерелом походження з УкраТни та за ii межами, який
визначаеться шляхом коригування (збiльшення або зменшення) фiнансового результату до
оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фiнансовiЙ звiтностi пiдприемства вiдповiдно до
мiжнародних стандартiв фiнансовоi звiтностi, на рiзницi, якi виникають вiдповiдно до положень ПКУ.
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,Щля податку на дохiд застосовуеться спецiальне правило, яким визначаеться дохiд за договорами
страхування, визначений згiдно з пп. 141.1.2 ПКУ. При цьому нарахований страховиком податок на
дохiд е рiзницею, яка зменшуе фiнансовий результат до оподаткування такого страховика.

Поточна кредиторська заборгованiсть за одержаними авансами - З96 тис. грн.
Заборгованiсть з оплати працi - вiдсугня.
Товариство визнае KopoтKocтpoKoBi виплати працiвникам як витрати та як зобов'язання пiсля

вирахування будь-якоТ вже сплаченоТ суми. Товариство визнае очiкувану BapTicTb короткострокових
виплат працiвникам за вiдсрнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi
збiльшують ixHi права на майбугнi виплати вiдгryскних.

Заборгованiсть по розрахункам зi страхування - вiдсутня.
Вiдповiдно до украТнського законодавства, Товариство утримуе внески iз заробiтноТ плати

працiвникiв до Пенсiйного фонду, Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз
поточних нарахувань заробiтноi платнi, TaKi витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi
працiвниками послуги, що надають iM право на одержання BHecKiB, та зароблена вiдповiдна заробiтна
платня.

Товариство не мае недержавноТ пенсiйноТ програми.

Поточна кредиторська заборгованiсть за страховою дiяльнiстю по дiючим договорам
страхування-61'7lтис,грн.-зменшиласьнаlЗl2'|тис.грн.упорiвняннiз31.12.2017року.

ПростроченоТ кредиторськоi заборгованостi немас.

Товариство створюе резерв витрат на оплату щорiчних (основних та додаткових) вiдгryсток.
Розрахунок такого резерву здiйснюеться на пiдставi правил ОблiковоТ полiтики Товариства, Розмiр
створеного резерву оплати вiдгryсток пiдлягас iнвентаризацiТ на кiнець року. Розмiр вiдрахувань до
резерву вiдпусток, вкJIючаючи вiдрахування на соцiальне страхування з цих сум, розраховуються
виходячи з кiлькостi днiв фактично невикористаноТ працiвниками вiдпустки та Тхнього середньоденного
заробiтку на момент проведення такого розрахунку, Також можуть враховуватися iншi об'ективнi
фактори, що впливають на розрахунок цього покЕlзника. У разi необхiдностi робиться коригуюча
проводка в бухгалтерському облiку згiдно даних iнвентаризацiТ резерву вiдпусток.

Поточнi забезпечення станом на 31.12.20|8 року - l20 тис. грн. (забезпечення вiдгryсток
персоналу).

Iншi поточнi зобов'язання - 3 тис. грн.

Вiдстроченi податковi зобов'язання вiдсугнi.
Зобов'язання у складi груп вибуття вiдсутнi.
Заборгованiсть за внесками на загальнообов'язкове державне пенсiйне страхування вiдсутня.

б.2. Згортання фiнансових активiв та зобов'язань
Фiнансовi активи та зобов'язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне право здiйснювати

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

В цiлому в€tлюта балансу пiдприемства за 20l8 piK скJIадае 59 l83 тис. грн..

7. Звiт про фiшансовi результати (Звiт про сукупний дохiд).

Фiнансова звiтнiсть пiдприсмства скJIадена на пiдставi даних бухгалтерського облiку, який
ведеться згiдно Закону УкраТни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi" вiд lб
липня 1999 року J\b 996-XIV, з урахуванням внесених до нього змiн та згiдно з затвердженими
Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку для забезпечення единих (постiйних) принципiв,
методiв та процедур при вiлображеннi поточних операцiй в облiку.

Bci cTaTTi доходiв i витрат, визнанi у звiтному перiолi вкJIючено до скJIаду Звiry про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд).

Витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку одночасно зi зменшенням активiв або
збiльшенням зобов'язань.

Витратами визнаються витрати певного перiолу одночасно з визнанням доходу, для отримання
якого вони здiйсненi.

Витрати на податок на прибуток вкJIючають податки, розрахованi у вiдповiдностi до чинного
законодавства УкраТни.

за умови, що оцiнка доходу може бути достовiрно визначена, доход у "звiтi про фiнансовi
результати (Звiт про сукупний дохiд ) вiлображаеться в момент надходження активу або погашення
зобов'язання, якi призводять до збiльшення власного капiталу Товариства.
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За умови, що оцiнка витрат може буги достовiрно визначена, витрати вiдображаються у "Звiтi про
фiнансовi ре3ультати (звiт про сукупний дохiд)" в момент вибуття активу або збiльшення зобов'язання.

Звiт складено за призначенням витрат.

7.1. Операцiйна дiяльнiсть
Доходи та витрати, пов'язанi iз страховою дiяльнiстю, визнаються i нараховуються згiдно з

МСФЗ 4 KCTpaxoBi контракти>.
CTpaxoBi платежi за договорами страхування визнаються доходом вiд страховоТ дiяльностi в

момент нарахування страхового платежу вiдповiдно умовам набрання чинностi договору неза.пежно вiд
фактУ сплати страхового платежу страхувальником в розрiзi видiв страхування. CTpaxoBi виплати
враховуютЬся у складi витрат КомпанiТ в повнiй cyMi в тому звiтному перiодi, в якому було прийнято
рiшення i затверджено страховий акт. Витрати аквiзицiйнi, Компанiя визнае в залежностi вiд фактичноТ
сплати страхових платежiв вiдповiдно до умов договору страхування.

премii, переданi у перестрахування - валовi перестраховi премiт за страховими договорами
визнаються як витрати на дату, коли премiТ мають бути сплаченими або коли договiр набувае чинностi, у
залежностi вiд того яка дата настане ранiше. ПремiТ вкJIючають у себе буль-якi кориryвання, якi
виникають у звiтному перiолi вiдповiдно до договорiв перестрахування, укJIадених у попереднi перiоди.

ПремiТпiдписанi,в€lловасумастраховихпремiй за2018рiк-3305l тиа.грн. утомучислi:- вiд страхувЕrльникiв юридичних осiб - З0 239 тис. грн.
- вiд страхувальникiв фiзичних осiб -2 695 тис. грн.
- вiд перестрахувальникiв - 1 17 тис. грн.

ПремiТ, переданi у перестрахування - 12 679 тис. грн.
Змiна резерву незароблених премiй (валова сума) - l5 990 тис. грн.
Змiна частки перестраховикiв у резервi незароблених премiй - \7 |02 тис. грн.
Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ - 2 570 тис. грн.
У статгi кСобiвартiсть реалiзованоТ продукчiТ (ToBapiB, робот, послуг)> вiдображено Фонд оплати

працi страховикiв та витрати на Асистанс.
Чистi понесенi збитки за страховими виплатами - 354 тис. грн. (cTpaxoBi виплати 456 тис. грн.,

частка страхових виплат i вiдшкодувань, компенсованi перестраховиками l02 тис. грн.)
Дохiд вiд змiни iнших страхових резервiв - вiлсутнiй

У звiтному перiолi отримано iнших операцiйних доходiв - 3 059 тис. грн, у тому числi:
- вiд розмiщення коштiв на депозитних рахунках - 705 тис. грн.
- вiд надання послуг оренди - 745 тис, грн.
- вiд операцiйноТ курсовоiрiзничi - l068 тис. грн.
- агентська винагорода -l3 тис. грн.
- повернення з резерву сумнiвних боргiв - 528 тис. грн.

Елементи операцiйних витрат у складi собiвартостi розшифрованi додатковими рядками у звiтi.
Усього елементи операцiйних витрат скJIадають -16 870 тис, грн.
Адмiнiстративнi витрати, пов'язанi з утриманням та обслуговуванням компанiТ за 20 l 8 piK
скл€lли 8 92l тис. грн.
Витрати на збут - 5 583 тис. грн. (агентська та брокерська винагороди)
Iншi операцiйнi витрати - 2 366 тис. грн. (операчiйна курсова рiзниця, вiдрахування до резерву

сумнiвних боргiв та iншi витрати)
Склад витрат наведено у табл. 3.

Табл. З

Алмiнiстративнi витрати, тис. грн.
Витрати на заробiтну плату з вiдрахуваннями еСВ 3904

Матерiальнi витрати 708
Розрахунково-касове обслуговування 82

Амортизацiя 787
Послуги оренди 66

Спонсорська допомога 18
Витрати на утримання будiвлi та автотранспорту компанiТ 2l4
Канцтовари та витрати на виготовлення договорiв страхування 74
Iншi витрати 2692
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Податки - всього:
в тому числi:

- плата за землю
- податок на HepyxoMicTb

_ податок на транспорт

з,lб

306
45
25

Всього адмi нiстративних витрат 8921
Витрати на збyт, тис. грн.
Витрати пов'язанi з укJIаданням та пролонгацiею договорiв страхування :

- агентська та брокерська винагороди
5583

всього витрат на збут 5583
Irrшi операцiйнi витрати, тис. грн.
Витрати вiд операцiйних курсових рiзниць |476
Iншi витрати 890
Всього iнших операцiйних витрат 2366

Фiнансовий результат вiд операцiйноТ дiяльностi за 2018 piK - 2338 тис. грн. (прибуток)

Реструкryризацiя дiяльностi компанiТ не вiдбувалась.
lншiдоходи - 14 тис. грн.
Iншi витрати - 13 тис. грн.

Доходи (витрати) вiд припинених видiв дiяльностi вiлсугнi.

Фiнансових витрати за 2018 piK немае.

Фiнансовий результатдо оподаткування (прибlток) -2ЗЗ9 тис. грн.
Податок на прибуток - l 508 тис. грн.

Дивiденди за 2017 piK нараховувЕллися та сплачено у повному обсязi у звiтному перiолi.
Iншi виплати акцiонерам не здiйснюв{ulись.
Чистий фiнансовий результат за 2018 piK - 83l тис. грн,
Сукупний дохiд вiд дооцiнки необоротних активiв - 62 тис. грн.
Загальний сукупний дохiд за 20l8 piK - 893 тис. грн.

8. Звiт про рух грошових коштiв.

Звiт грошових коштiв за 2018 piK скrrадено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згiдно з яким

розкривасться iнформацiя про ocHoBHi cTaTi надходжень грошових коштiв витрачання грошових коштiв,
У звiтi вiдображений рух грошових коштiв вiл операuiйноТ, iнвестицiйноТ та фiнансовоi дiяльностi.

Грошовi потоки вiд операцiйноТ, iнвестицiйноТ та фiнансовоТ дiяльностi визначаються перевФкно
основною дiяльнiстю компанiТ, яка приносить дохiд.

Мепоdu поdання iнформацii у фiнансовuж звimаж
Згiдно МСФЗ та враховуючи НП(С)БО 1 Звiт про сукупний дохiд передбачае подання витрат,

визнаних у прибутку або збитку, за кJIасифiкацiею, основаною на методi "функчiТ витрат" або
"собiвартостi реалiзацiТ", згiдно з яким витрати класифiкують вiдповiдно до ix функuiй як частини
собiвартостi чи, наприк.гlад, витрат на збут або адмiнiстративну дiяльнiсть.

Представлення грошових потокiв вiд операцiйноТ дiяльностi у Звiтi про рух грошових коштiв
здiйснюсться iз застосуванням прямого методу, згiдно з яким розкриваеться iнформацiя про ocHoBHi
кJIаси надходжень грошових коштiв чи виплат грошових коштiв. Iнформачiя про ocHoBHi види грошових
надходжень та грошових виплат формуеться на пiдставi облiкових записiв Товариства.

8.1. Рух коштiв у результатi операчiйноТ дiяльностi

Операuiйна дiяльнiсть полягае в отриманнi прибутку.
Операчiйнадiяльнiсть е основним видом дiяльностi компанiТдля отримання доходу.
Сукупнi надходження вiд операцiйноТ дiяльностi за 20 l 8 р. - 41 2З2 тис. грн.
Сукупнi витрати вiд операцiйноТдiяльностi - 45 бЗ1 тис. грн.
Чистий р}х грошових коштiв вiд операчiйноТ дiяльностi за 20l8 piK
становить (витрати) - 4405 тис. грн.
Вiдсугнi вiдомостi щодо надходження (вибуття) грошових коштiв внаслiдок судових
справ.

8.2. Рух коштiв у результатi iнвестицiйноТ дiяльностi.

Надходжень вiд реалiзаuiТ фiнансових iнвестицiй немае.
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Надходження вiд реалiзацii необоротних активiв вiдсутнi.
Витрачання на придбання необоротних активiв - 209 тис. грн,
Чистий рlх коштiв вiд iнвестицiйноТ дiяльностi (збиток) - 209 тис. грн.

8.3. Рух коштiв у результатi фiнансовоТ дiяльностi
Фiнансова дiяльнiсть - це надходження чи використання коштiв, що мали мiсце в результатi

отримання коштiв (позик), витрачання на викуп власних акцiЙ, надходження вiд продажу власник акцiй,
ВИплату дивiдендiв, погашення позик, витрати на сплату вiдсоткiв та вкJIючае насryпнi статгi:

Отримання позик - немае
Надходження вiд продажу власник акцiй - немае.
Витрат вiд продажу власних акцiй - немае.
Витрати на сплату дивiдендiв за 20l7 piK - 7l 1 тис. грн.
Чистий рух коштiв за в 20l8 року (витрати) - 71 l тис. грн.
Залишок коштiв станом на 3 1 . l2.18p. становить - 'l 857 тис. грн.

9. Звiт про власний капiтал.

Зареестрований (пайовий) капiтал становить 13 040 тис. грн. , який розподiлений на l608 простих
iменних акцiЙ, номiнальна BapTicTb однiеТ простоТ iMeHHoT акцiТ складас 8 109,45 грн.

Засновниками Товариства с три фiзичнi особи яким належить 100 % акцiй компанiТ.
Стаryтний капiтал сплачений у cyMi lЗ 040 тис. грн., у повному обсязi що вiдповiдае Стаryry.
Капiтал у дооцiнках на 31.12.18р. складае -'7 5З4 тис, грн.,
Резервний капiтал скJIадае -2 661' тис. грн.
Прибуток за 2018 piK скпадае - 8З 1 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.18p. - 4 8'75 тис, грн.
Загальна сума власного капiталу компанiТстановить на 31.12.18p. - 28 l 10 тис. грн.

Товариство е органiзацiею, здатною продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi у
наЙближчому майбутньому. Керiвництво та акцiонери мають HaMip i в подальшому розвивати
господарську лiяльнiсть КомпанiТ. На д}мку керiвництва, застосування приttущення щодо здатностi
КомпанiТ продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй ocHoBi е адекватним, враховуючи належний
piBeHb достатностi iT капiталу та намiри акцiонерiв продовжувати надавати пiлтримку КомпанiТ.

Товариство скJI€шо фiнансовий план розвитку на 20l9 piK з урахуванням вимог Регулятора. Цей
план надае впевненостi в безперервному функцiонуванню у майбутньому, а також передбачае
подолання кризових сиryацiй, якi мож5rть привести до суттевих фiнансових втрат. Товариство не плануе
отримувати або залучати позиковi кошти. Товариство здатне сво€часно погашати свою заборгованiсть
перед контрагентами виходячи з балансових показникiв величини чистих активiв за звiтний piK.
Товариство не планус зосередити свою увагу на окремому проектi що вплине на його залежнiсть вiд
нього. Планування дiяльностi на майбутне складено на кожен мiсяць що дасть моrкливiсть достовiрно
та оперативно визначити результат дiяльностi. Свосчасна сплати страхов}Iх вiдшкодувань не тягне за
собою судових та iнших позовiв. Ключовими завданнями керiвництва Товариства с:

1, Обсяг достатнiх та якiсних активiв
2. Зростання власного капiталу за рахунок поповнення статутного капiта.пу та отримання

прибутку

10. OcHoBHi припущення, оцiнки та судження
При пiдготовцi фiнансовоТ звiтностi Товариство здiйснюе оцiнки та припущення, якi мають вплив на

елементи фiнансовоТ звiтностi, грунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених KoMiTeToM з

тлумачень мiжнародноТ фiнансовоТ звiтностi, Оцiнки та судження базуються на попередньому досвiдi та
iнших факторах, що за iснуючих обставин вважаються обгрунтованими i за результатами яких
приймаються судження щодо балансовоТ BapTocTi активiв та зобов'язань. Хоча цi розрахунки базуються
на наявнiй у керiвництва Товариства iнформацiТ про поточнi подiТ, фактичнi результати можуть зрештою
вiдрiзнятися вiд цих розрахункiв. Областi, де TaKi судження с особливо в€DкJIивими, областi, що
характеризуються високим piBHeM складностi, та областi, в яких припущенш й розрахунки мають велике
значення для пiдготовки фiнансовоТ звiтностi за МСФЗ, наведенi нижче.
Судження щодо операцiй, подiй або умов за вiдсутностi копкретних МСФЗ
ОперацiТ, що не регламенryються МСФЗ Товариством у 2018 рочi не здiйснюв.tлись.
Судження щодо справедливоi BapTocTi активiв Товариства

Справедлива BapTicTb iнвестицiй, що активно обертаються на органiзованих фiнансових ринках,
розраховуеться на ocHoBi поточноТ ринковоТ BapTocTi на момент закриття торгiв на звiтну лаry. В iнших
випадках оцiнка справедливоТ BapTocTi rрунryеться на судженнях щодо передбачуваних майбутнiх
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грОшових потокiв, iснуючоТ економiчноi сиryацii, ризикiв, властивих рiзним фiнансовим iHcTpyMeHTaM,
та iнших факторiв з врахуванням вимог МСФЗ 13 <Оцiнка справедливоТ BapTocTi>.
Судження щодо змiн справедливоТ BapTocTi фiнансових активiв
Протягом звiтного 20 1 8 року переоцiнка iнвестицiйноТ HeplxoMocTi Товариством iз з€rлученням
незалежних оцiнювачiв не здiйснювzUIась.
Судження щодо виявлення ознак знецiнення aKTllBiB
Вiдносно фiнансових активiв, якi оцiнюються за амортизованою вартiстю, Товариство на дату
виникнення фiнансових активiв та на кожну звiтну дату визначас piBeHb кредитного ризику.
Товариство визнае резерв пiд збитки для очiкуваних кредитних збиткiв за фiнансовими активами, якi
оцiнюються за амортизованою вартiстю, у розмiрi очiкуваних кредитних збиткiв за весь строк дiТ
фiнансового активу (при значному збiльшеннi кредитного ризику/для кредитно-знецiнених фiнансових
активiв) або l2-мiсячними очiкуваними кредитними збитками (у разi незначного зростання кредитного
ризику).

11. Методики оцiнювання та вхiднi данi, використанi для складання оцiнок за справедливою
вартiстю

Товариство здiйснюс викJIючно безперервнi оцiнки справедливоТ BapTocTi активiв та зобов'язань,
тобто TaKi оцiнки, якi вимагаються МСФЗ 9 та МСФЗ l3 у звiтi про фiнансовий стан на кiнець кожного
звiтного перiоду.

Методи оцiнки:
Класи aKTltBiB та

зобов'язаttь. oцitteHlrx за
справедлиаою BapTicTlo

Nlетодики оцilt tоваltttя
метод оцiнки

(ри tt lсовий,
дохiдний,

витратний)

вхiдtriданi

ГрошОчi кФtЁрЁ Первiсна та под€tльша оцiнка
грошових коштiв здiйснюеться за
справедливою вартiстю, яка
дорiвнюе'lx номiнальнiй BapTocTi

Ринковий Офiчiйнi курси НБУ

Iнструменти
капiталу

Первiсна оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюеться за ix
справедливою вартiстю, яка
зазвичай дорiвнюс цiнi операцiТ,
ходi якоI був отриманий актив.
Подальша оцiнка iHcTpyMeHTiB
капiталу здiйснюсться за
справедливою вартiстю на дату
оцiнки.

Ринковий Офiцiйнi бiржовiкурси
органiзаторiв торгiв на
даry оцiнки, за
вiдсутностi визначеного
бiржового курсу на даry
оцiнки,
використовуються цiни
закриття бiржового
торгового дня

Iнвестицiйна
HepyxoMicTb

Первiсна оцiнка iнвестицiйноТ
HepyxoMocTi здiйснюсться за
собiвартiстю. Подальша оцiнка
i нвестицi йноТ HepyxoMocTi
здiйснюеться за справедливою
вартiстю на дату оцiнки.

Ринковий,
дохiдний

Щiни на ринку
HepyxoMocTi, данi
оцiнки професiйних
оцiнювачiв

12. Тест адекватностi зобов'язань
За станом на кiнець кожного звiтного перiоду Компанiя проводить тести адекватностi зобов'язань

для перевiрки адекватностi договiрних зобов'язань за вирахуванням вiдповiдних неамортизованих
вiдстрочених аквiзицiйних витрат. При проведеннi цих TecTiB використовуються поточнi оцiнки
майбутнiх грошових потокiв, витрат на врегулювання та адмiнiстративних витрат, а також
iнвестицiйного доходу вiд активiв, якi забезпечують зазначенi зобов'язання, Буль вiдсутня сума негайно
вiдноситься на прибуток або збиток: спочатку списуються неамортизованi вiдстроченi аквiзицiйнi
витрати, а потiм створюеться резерв на покриття збиткiв, що виникають в результатi тестування
адекватностi зобов'язань (резерв непередбачуваного ризику).

13. Вплив iнфляцii на MoHeTapHi cTaTTi

Кориryвання статей фiнансовоТ звiтностi на iндекс iнфляuiТ вiдповiдно до МСБО 29 "Фiнансова
звiтнiсть в умовах гiперiнфляцii не проводилось.

Вiдповiдно офiчiйним даним ,Щержавноi службi статистики УкраТни, кумулятивний piBeHb iнфляцiI
за трирiчний перiод (2016, 2017 , 2018) склав 4l % перел Товариством не виникJIо питання необхiдностi
проведення перерахунку фiнансовоТ звiтностi згiдно з МСБО 29 за 2017 piK. !ля прийняття рiшення,
органом управлiння Товариства було проаналiзовано критерiТ, якi характеризують пок€вник
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гiперiнфляuiТ згiдно п. 3 МСБО 29. Також було прийнято до уваги фактор динамiки змiн рiвня iнфляuiТ

а саме: у 20116 роцiсклав l2,4Yo,y 20|7 роцi склав 1З,'lО/о. у 20l8 роцi 9,8 0%,

Виходячи з такоТдинамiки можJIиво зробити висновок що економiкаУкраiЪи з 2016 року почала

виходити зi стану глибоких iнфляuiйних процесiв хоча у 2017 роui е збiльшення рiвня iнфлячiТ в

порiвняннi з 2016 рокоМ, Шо У 2018 рочi piBeHb iнфляцiТ зменшився у порiвнянiз20117 роком . Тож

цей висновок може бути арryментом для судження щодо невикористання норм МСБО 29,

Зважаючи на те,що згiдно з МСБО 29 проведення перерахунку фiнансовоТ звiтностi е питанням

судження управлiнського персоналу, орган управлiння Товариства прийшов до висновку, що за
пок€lзниками наведеними у п.З пунктах в) та г) МСБО 29 економiчний стан УкраТни не вiдповiдае

сиryаuii, що характеризуеться гiперiнфляцiею.
Тобто перерахунок фiнансовоТ звiтностi згiдно МСБО 29 за201'8 piK не е доцiльним.

14. Розкриття iнформацii щодо зв'язаних cTopiH згhно МСБО24
сторъни зазвичай вважаються пов'язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем або

якщо одна сторона мае можJIИвiсть контРолюватИ iншу абО може мати значний вплив на iншу сторону

при прийняттi фiнансових чи операцiйних рiшень. При аналiзi кожного випадку вiдносин, що можУтЬ

являти собою вiдносини мiж пов'язаними сторонами, увага придiлясться cyTi цих вiдносин, а не лише iх
юридичнiй формi.

Перелiк пов'язаних осiб Товариства

Перелiк пов' язаних cTopiH Статус

Ткачов В.В.
KyKiHa О.М.
Михайличенко Г.М.

Акцiонер

KyKiH А.Ф.
Ткачов С.В,
Михайличенко Г.М.

Наглядова Рада

Ткачов В.В.
Кондратьева Л.А.
Маньковський А.о.

Правлiння

с lи бала особами 20l8и операцtй по Оалансових статтях з пов'язаними осооами за ZU l б plк:

ОперацiТ Тис грн.

Страхов премiТ

Страхов виплати
оплата працi l54,7

Оренда необоротних активiв 120

протягом 2018 року компанiя здiйснювала операцiт з пов'язаними сторонами за звичайними

цiнами.

Iнших операцiй з пов'язаними особами не вiдбувалось.

15. Розкриття iнформацiТ по проведенню внутрiшнього аудIrту та управлiння ризиками.

протягом 2018 року в Товариствi функчiонував Вiддiл внутрiшнього аудиту (контролю), який мас

у своему складi l аудитора.
В Товариствi створена система управлiння ризиками у вiдповiдностi до вимоГ Нацiональноi

KoMiciT, що здiйснюс державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.

Працiвник, вiдповiдальний за оцiнку ризикiв е вiдповiдальним за:

- виявленням, визначенням, оцiнкою ризикiв;
- збiр необхiдноТ iнформачiТ для здiйснення оцiнки ризикiв та забезпечення безперервного

контролю за ризиками;
- контроль за порушенням допустимих меж ризикiв;
- надання рекомендацiй Правлiнню щодо врегулювання ризикiв;

- надання звiтiв Правлiнню щодо проведеноТ роботи, а також щодо розмiру капiталу, необхiдного

для покриття неочiкуваних збиткiв i збиткiв, пов'язаних iз ризиками;
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- надання пропозицiй щодо заходiв покращення ефективностi системи управлiння ризиками.
16. Подii пiсля дати балансу

При складаннi фiнансовоТ звiтностi Компанiя враховуе подiТ, що вiдбулися пiсля звiтноТ дати i
вiдображас ix у фiнансовiй звiтностi вiдповiдно до МСБО ЛЪ10 <ПодiТ пiсля звiтного перiоду)

компанiя кориryе пок€вники фiнансовоi звiтностi у разi якщо подiт пiсля звiтнот дати е такими, що
кориryвання покzlзникiв являеться необхiдним.

У разi здiйснення коригувань, Компанiя розкривае характер таких подiй й оцiнку iх фiнансових
наслiдкiв або констаryе неможJrивiсть такоТ для кожноТ суттевоТ категорii не коригованих подiй, що
вiдбулись пiсля звiтноi дати.

ВiдповiднО до засад, визначениХ мсБО Nsl0 щодО подiй пiслЯ дати балансу, подiТ що потребують
кориryвання активiв та зобов'язань КомпанiТ вiлсутнi.

Голова Правлi В.В.Ткачов

Л.А.КондратьеваГоловний
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