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ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (СТРДХОВД КОМПДНIЯ(ГАРДIАн) € страховиком за законоДавствоМ Украiни та здiйснюе добровiльнi та обов'язковi
види страхування.

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ КСТРДХОВД КОМПДНIЯ
кГАРЩIАН) (надалi - Товариство) зареестровано 24 вересня 2007 року Святошинською
районною у MicTi Киевi державною адмiнiстрацiею (Свiдоцтво: Серiя- Д01 ]ф 2468з2
рессТрацiйний номер 1 072102 0000 0?1082, реестратор ffарчук I.M.). В^iдповiдно до рiшенняЗаIаПЬних зборiв учасникiв ТОВАРИСТВО З ДодАтковою вIдповIддлъЪIстю(СТРАХОвА комПАнUI (УкРФIНПоЛIСD (iдентифiкацiйний код 35417i2gs) вiд 10.0l .201.1
року вiдбулися наступнi змiни:

- змiнено найменування на товАриство з додАтковою вIдповIддльнIстю
кСТРАХОвА комПАнUI кГАР.ЩIАН), скорочено: Т.ЩВ <СК <Гардiан>;

- змiнено мiсце знtlходження: 01032, м. КиiЪ, вул. Саксаганського, 9б.
,Щержавна реестрацiя змiн до установчих документiв юридичноТ особи 12.01.2017 р,j{b l 072 l 05002 l 02 1 082, приватний HoTapiyc Бородiна ольга Василiвна.
ТДВ (Ск <Гардiан> мае 19 зареестроВаних вiдокремлених пiдроздiлiв у:

Вiнницькiй областi.;
.Щнiпропетровський областi. ;

.Щонецькiй областi.;
Житомирськiй областi;
Запорiзькiй областi;
м. КиТв;
Луганськiй областi;
Львiвськiй областi;

Миколаiвськiй областi;
одеськiй областi;
Полтавськiй областi;
Рiвненськiй областi;
Тернопiльскiй областi;
Черкаськiй областi, м.Умань;
хмельницькiй обл.

головний офiс Товариства знаходиться у м. Киiъ по вул. Саксаганського, 96. Станом на
01-01.2021 року в Товариствi працювало 229 штатних робirп"*u. Управлiння Товариством
здiйснюе ГенерапьНий дирекТор. Yci керiвникИ та провi!Нi спецiалiсти мають виЩу ocBiTy.
Середня заробiтна плата за 12 мiсяцiв2020 року скJIilла_3,9 тис. грн.



Внутрiшня органiзацiйна струкгура Товариства.
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2.Результати дiяльностi

Статугний капiтал Товариства станом на 01.01.202l року складае l00 000,0 тис. грн.

Перевищення BapTocTi чистих активiв над розмiром статутного капiтапу станом на 0l .01.202l
року скJIадае 369б,0 тис. грн., що вiдповiдае вимогам п.3 cT.l55 Щивiльного кодексу Украihи.

BapTicTb чистих акгивiв Товариства е бiльшою вiд зареестрованого розмiру статугного капiталу.

Фактичних запас платоспроможностi станом на 01.01.202l року складае ll9l81,2 тис. грн.
нормативний запас платоспроможностi, розрахований вiд сум надходжень страхових платежiв
(бiльша iз зазначених ПорЯдком скJIадання звiтностi страховика) Дорiвнюс 6264О,6 тис. грн.
Величина перевищення складае 56540,6 тис. грн., що вiдповiдае умовам ст. 30 роздiлу III Закона
УкраiЪи <Про страхування).
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3а 12 мiсяцiв 2020 року Товариством укладено 28184О договорiв з обов'язкових видiв
страхування та 586383 з добровiльних видах страхування.

flaHi, наведенi у таблицi, до3воляють 3робити вiдносний аналiз о прибрковосгi та збитковоfii
окремих видiв страхування за 12 мiсяцiв 202О року.

Вид страхування Сума платежу Сума виплат Примiтки

1582,0 575,8 7006,2

осцпввнтз 180919,1 53815,9 727103,2

Авiацiйне страхування цивiльноТ авiацi'J 958,4 20,8 937,6

Страхування здоровЪ на випадок
хвороби 11994,3 1433,8 10560,5

Страхування сiльськогосподарськоТ
продукцiТ 168,2 9,5 758,7

Стр а х у ва н ня в iд йПББйiТйз иБ:а-
ризикiв стихiйних явичд 7241,2 38,1 7203,7

Страхування вiд нещасних випадкiв 30667,9 888,0 29779,9

Страхування медичних витрат 74549,0 9076,2 65472,8

Страхування наземного транспорry
(KpiM залiзничного) 29122,9 20344,0 8778,9

Страхування LlB власТйiБТазеЙffiБ
транспорту 6306,3 1226,8 5о79,5

Страхування водного транспорту
77,2 358,9 -287,7

Страхування майна (iнrлого)
15942,1 7904,5 8037,6

Страхування фiнансових ризикЪ
221,2 0,9 220,з

Всьоzо 359749,8 95693,2 264056,6

тис.грн.

усього сума виплат страхових вiдшкодувань за звiтний перiод склала
95693,2тис. ГРН., що склада€ 25,8 О/о Вiд суми отриманих страхових платежiв за yciцa видами
страхування.



Аналiз надходжень страхових платежiв
2019 року, наведено у таблицi.

за звiтний перiод, у порiвняннi з 12 мiсяцями

Види
страху8ання

Сума срахових премiй, тис. rрн Прирiп
(збиток),

тис. rрн12 мiсяцiв
2019 року

12 мiсяцiв
2020 року

flобровiльне страхування

рdхуЕання вlд нещасних випадкiв 10040,7 30667,9 20627,2

Страхування наземного rра"спорry ЦД"ЪБЙЙБj 20549,1 29722,9 8573,8

Страхування медичних витрат 158602,1 74549,о -84053,1

Медичне страхуваннЯ (безперервне страхува ння Ц"р"rjr) 915,7 1582,0 666,3

Llрdхування здоров'я на випадок хвороби 2299,7 11994,3 9694,6

Страхува н ня ва нтажi в та ба гажу ( ва нтажоба гажуl 107,5 185,6 78,7

Страхування вiд вогневих ризикiв та рЙ"ПrБпйййй[ 48з7,7 724L,2 2403,5

Страхування майна (iншого)
12199,6 L5942,7 з742,5

СтрахуваннЯ вiдповiдальностi перед третirrЪББrиlБfl 2859,5 3543,7 684,2

Страхування фiнансових ризикiв 385,5 22L,2 -164,3

страхування цивiльноi вiдповiдальностi власникъ наземного
транспорry (включа ючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 42з7,9 6306,3 2068,4

страхування вiдповiдальностi власникiв водного транспорry 107,0 40,0 -67,0

Страхува ння сiльськогоспода рськоТ продукцii 249,з 168,2 -81,1

Страхування кредитiв
65,7 65,7

Страхування водного транспорту 4ззз,5 77,2 -4256,з

СтрахуваннЯ виданих гарантiЙ (порук) та прийнятих гарантiй 2148,0 2148,0

Страхування залiзничного транспорry 302,9 302,9

Bcbozo 221724,8 184158,2 -37566,6

Обов'язкове Gтрахування

особисте страхування вiд нещасних випаднiв на транспортi з14,8 682,2 з67,4

осцпввнтз
974L9,L 180919,1 83500,0

Страхування вiдповiдальностi cy6'eKTiB nep.re.."r, вантажi8 на
випадок настання негативних наслiдкiв 1004,1 280,0 -724,7



обов'язкове страхуваннЯ цивiльноi вiдповiдальностi суб'сктiв
господарювання за шкоду, яка може бути заподiяна поже}ками та
аварiями на об'€ктах пiдвищеноi небезпеки, вхлючаючи
пожежовибухонебезпечнi о6'€кти та об'€кти, господарська

дiяльнiсть на яких може призвести до аварiй екологiчного i

са HiTa рно-епiдемiологiч ного ха ра ктеру 896,4 1051,9 155,5

особисте страхування працiвникiв вiдомчот та сiльськоi пожежноI
охорони i членiв добровiльних по}кежних дружин 895,7 757,8 -1,з7,9

Страхування цивiльноi вiдповiдальностi rромадян Vкраiнrл, rцо
мають У власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду,
яка може бути заподiяна третiй особi або iT майну внаслiдок
володiння, зберiгання чи використання цiеiзброi 173,0 356,6 183,6

АвiацiЙне страхування цивiльноТ авiацiТ з962,7 958,4 -3004,3

страхування цивiльно-правовот вiдповiдальностi приватного
Hoтapiyca Lз6,7 94,2 -42,5

страхування предмета iпотеки вiд ризикiв знищення, по]uкодкення
або псування 1,5 L79,7 t78,2

Страхува н ня вiдповiдал bнocтi за уrил iзацiю (видаrrен ня1

небезпечних вiдходiв

7,2 6,6 -0,6

Страхування майнових ризикiв при промисловiИ ЙфЙцББдБЪБ
нафти i газу 857,4 857,4

Страхування цивiльноi вiдповiдальностi оператора ядерноi
установки за ядерну шкоду, яка може бути заподiяна внаслiдок
ядерного iнциденry.

1013,0 1013,0

Всьоео 104811,2 187156,9 82345,7

Всьоао з265з6,0 377375,7 44779,7

яких скJI4дае:

Маптини та обладнання- 1226,1тис. грн;

Iнструменти, прилади, iHBeHTap -97,0 тис. грн;

Земельнi дiлянки - 28705,0 тис. грн;

Транспортнi засоби - 1276,9 тис. грн.

Iншi ocHoBHi засоби - 5878,3 тис. грн

Сума зносу основних засобiв - 2986,3 тис. грн

Бшtансова BapTicTb та сума зносу мttлоцiнних необоротних матерiшtьпих активiв скJIала lg42,7
тис грн.



Амортизацiя за yciMa групами основних засобiв нараховуеться прямолiнiйним методом
згiдно основних положень облiковоi полiтики компанiТ.

доходи та витрати компанii вiдображаються вiдповiдно принципаIчr нарахування на дату
надання вiдповiдноi послуги. Доходи компанiТ за 12 мiсяцiв 2020 р. складаються iз заробленоi
премii у розмiрi 294318,0 тис. грн., iнших операчiйних доходiв 14749,0 тис. грн. , iнцих
фiнансових доходiв у розмiрi 13134,0 тис. грн.,iнших доходiв- |3776,0 тис. ЦН. , дохiд вiд змiни
iнших стрilхових резервiв - 97358,0 тис. грн.

Витрати компанii врzlховуються вiдповiдно до вимог правил бухгалтерського облiку та
накшу про облiкову полiтику за принципtlluи нарахування та вiдповiдностi. .щля забезпечення
скJIаJIання звiтностi облiк витрат компанii вцбуваеться за використання paxyHKiB
бухгалтерського облiку кпасу 9 <Витрати дiяльностi>.

За 12 мiсяцiв 2020 року витрати компанii скJIад;rлися з страхових вiдшкодувань у cyлai
95693,0 тис. грн., собiвартiСть реалiзОваноТ продукцii 4787,0 тис. грн., витрати на збуг у cyцi
|67251,0 тис. грн., адмiнiстративнi витрати у cyMi 30062,0 тис. грн.; iншi операцiйнi витрати -
l|2l72,0 тис. грн. , iншi витрати - l0139,0 тис. грн.

3. Лiквiднiсть та зобовrязання.

лiквiднiсть балансу визначаеться як ступiнь покриття зобов'язань пiдприемства його
активilп,lи, строк перетворення яких у грошi вiдповiдае строку погашення зобов'язань. Вiд
лiквiдностi балансу слiд вiдрiзняти лiквiднiсть активiв, яка визначаеться як величина, зворотна
часу, необхiдному дJIя перетворення ix у грошовi кошти. Чим менше часу необхiдно для того,
щоб даний вид активiв перетворився у грошi, тим вища iх лiквiднiсть.

Аналiз лiквiдностi бшrансу поJuIгас у порiвняннi коштiв по активу, згрупованому за
ступенем ix лiквiдностi i розтаrlrованих у порядку убування лiквiдностi, з зобов'язаннями по
пасиву, згруповzlному за строкап,rи Тх погашення i розташування у порядку зростання cTpoKiB.

Аншriз лiквiдностi бшансу поJuIгае у порiвняннi коштiв по активу, згрупованому за
ступенем ix лiквiдностi i розташованих у порядку убування лiквiдностi, з зобов'язаннями по
пасиву, згруповаНому за строкамИ ix погашеНня i розтаrrrувitння у порядку зростання cTpoKiB.

в залежностi вiд ступеня лiквiдностi активи пiдприемства подiляються на групи:

А1. Найбiльш лiквiднi активи - до них вiдносяться Bci статгi грошових коштiв i поточнi
фiнансовi iнвестицii.

д2. дктиви, що швидко реалiзуються - дебiторська заборгованiсть.

А3. Активи, що реалiзуються повiльно.

А4. Активи, що важко реалiзуються.

Пасиви балансу групуються за ступенем TepMiHoBocTi Тх оплати:

Пl.Найбiльш TepMiHoBi зобов'язання - до них вiдноситься кредиторська заборгованiсть.

П2. KopoTKoTepMiHoBi пасиви.

П3. .Щовготермiновi пасиви.



П4. Постiйнi пасиви.

РозрахунКовi показНики за даними балансу ТДВ (СК Гарлiан> станом на 01.01.2021 року
наведенi в таблицi:

групи активiв i пасивiв як у внутрiшнiй, так i У зовнiшнiй дiагностицi при оцiнюваннi
лiквiдностi балансу порiвнюють мiж собою. Баланс визнасться абсолютно лiквiдним у випацках,
якщо виконуються yci HepiBHocTi:

СПiВВiДНОШеННЯ ГРУП аКТивiв i пасивiв пiдприсмства за умови абсолютноiлiквiдностi

Актив Методика розрахунку за
статтями балансу

|Розрахунковi
показники за

даними
балансу ТЩВ
СК <Гарлiан>
станом на
01.01.2021 року

Пасив Методика

розрахунку за
статтями балансу

Розрахунковi
показники за

даними балансу
тдв ск
<Гардiан>
станом на
01.01.2021 року

А1 р.1160+ p.l l65 14 l 38б пl сума рядкiв вiд

р.lбl5 до p.l630
(KpiM p.l621)

8907

л2 p.l125 43698 п2 р.lб00+ р.lбl0 +

p.l660 + р. l665 +

p.l690 + р.1700

2l

Аз p.1l00+p.1110+(cyMa

рядкiв вiд р.1130 до
p.l l55) + p.1l70 + p.l190 +

p.l200

1097+20632+lз

=2|742

пз р. l 595

l 83446

А4 р. l 095 ll741з п4 р.1495 l20368

балансу

II4



Порiвнюючи розрахунковi показники груп активiв та пасивiв бапансу ТДВ (СК Гардiан>,
можна зробити висIlовок про лiквiднiсть балансу Товариства. Швидколiквiднi активи за вартiстю
перевищують ср(у вiдносно термiнових боргiв. У такому випадку у найближчiй перспективi
Товариство зttлишиться платоспроможним. BapTicTb середньолiквiдних активiв менша, нiж cpla
СеРеДНЬОТеРМiНОВИХ бОРГiВ, аЛе е ЗНаЧНе Перевищення найбiльш лiквiдних активiв , та активiв,
що швидко реалiзуються. Тому можна зробити висновок , що Товариство зможе погасити
середньотермiнову заборгованiсть Еа дату складання балансу. Водночас, BapTicTb важколiквiдних i нелiквiдних активiв повинна менша вiд BapTocTi довгострокових зобов'язань iвласного капiталу, що дозволяе говорити про стiйкiсть Товариства у вiддаленiй перспективi.

[ля анагliЗу платоспРоможносТi застосовУють TaKi ocHoBHi покч}зники фозраховуються за даними
балансу):

l. Коефiuiент абсолютнот лiквiдностi - вiдношення грошових коштiв до поточних зобов'язань.
BiH показуе яку частиIту короткостроковоi заборгованостi пiдприемство може погасити унайближчий час за рахунок грошових коштiв.

2. Коефiui€нт швидкоi лiквiдностi - вiдношення грошових коштiв i дебiторськоi заборгованостi
до поточних зобов'язань. BiH пока3уе, яка частина короткострокових зобов'язань пiдприемства
може буги погашена за рахунок надходжень по розрахунках та нzUIвних грошових коштiв.

3. Загшьний коефiцiент покритгя - вiдношення оборотних активiв до поточних зобов'язань. BiH
ПОКilЗУе, ЯКУ ЧаСТИНУ ПОТОЧНИХ ЗОбОВ'ЯЗанЬ можна погасити, мобiлiзуючи Bci оборотнi кошти.

РозрахунКовi визнаЧення коефiцiснтiВ платоспрОмоясностi за статтями балансу ТДВ (СК
Гарлiан>> станом на 01.01.2021 року та ix нормативне значення:

Методика розрахунку за
статтями балансу

Розрахунковi
визначення

коефiцiентiв за
статтями балансу
ТДВ (СК Гардiан>>

станом на
01.01.202l року

Нормативне
значення

Коефiцiент абсолютноТ
pl l65l (p1695+pl700) 743зll40070:1,9 0,25 - 0,з5

Коефiцiент швидкоi
1 195-р1 100-р1 l70-pl 1 80)/

(рlб95+рl700)

647l-|097-|з-
l9645Y40070:5,1

ий коефiцiснт 1 l95+p1200-

р1 180)/фl695+р1700)
19б45)/40070:5,2 2,0 - 2,5



4.Екологiчнi аспекти.

ТДВ (СК <Гардiан> вiдноситьСя до середнiх пiдприемств i мае право не вiдображати у звiтi
про управлiння не фiнансову iпформачiю.

S.Соцiальнi аспеrсги та кадрова полiтика.

тщв кск кгардiан> вiдноситься до середнiх пiдприемств i мас право не вiдображати узвiтi про управлiння не фiнансову iнформацiю.

б.Ризики.

Полiтика Товариства формуетьсЯ на ocHoBi лиференцiацii ризикiв вiдповiдних видiвстрахувЕtння та каналiв продажу. Управлiння о.r.рuцiй""r, й фiнансовиr"' р".r**,формуетьСя на декадному та квартtrльному аналiзi котиррань (ризикiв,якi приймаються), щоНаДХОДЯТЬ' а ТаКОЖ КВаРТаЛЬНО ПРОВОДИТЬСЯ ОПеРаТивний аналiз збитковостi nruaour*uпродуктiв, Ще дае можливiсть буги гнr{кими та формуЪати якiсний портфель.

.щiяльнiсть Товариства буле продовжено та Товариство не ма€ HaMipy та необхiдностiсамолiквiДуватися або скорОчувати свою дiяльнiсть, тому можемо припустити про здатнiстькомпанii безперервно продовжувати дiяльнiсть впродовж наступних l2 мiсяцiв.

7.Дослiдэкення та iнновацii..

товариство постtlвило перед собою амбiцiйнi плани, якi не можуть бути здiйсненi безiнновацiй та дослiдження ринку (KoHKypeHTiB). Iнновацii це не тiльки *rо*i.rро.рtlми стрllхування,
а i HoBi пiдходи до шtiента.,,щодажовi сървiсlлдля клiентiв. Поеднання про.р*пого забезпеченняз представництвап,Iи Товариства дае результат <тут i зараз) покриття ризикiв якi потребуютьклiенти.

8. Фiнансовi iнвестицii'.

вiднесення фiншlсових активiв до Tici чи iншот категорii зшlежить вiд особливостей
aжтиву.

вiднесення фiнансових акгивiв до Tiei чи iншот категорii Ективу вiдбуваеться у час
прийняття його до облiку.

ВiдповiднО до п. 14.1.8l ст. 14 пкУ iнвестицiя - це господарська операцiя, яка перелбачас
придбання основних фондiв, нематерiальних активiв, корпоративних прав та цiнних паперiв в
обмiн на кошти або майно.

корпоративне право - це прtlво власностi на статутний капiтал Юридичноi особи або його
частку (пай), вкJIючаючи права на упрilвлiння, отримання вiдповiдноi частки прибугку такоi
юридиtlноi особи, а також частки активiв у разi iT лiквiдацii вiдповiдно до чинного законодавства
незалежно вiд того, чи створена така юридична особа у формi господарського товариства,
пiдприемства, Заснованого на власностi однiет юридичнот або фiзичнот особи, або в iнших
органiзацiйно-правових формах.

Вiдповiдно До п. l4.1.8l ст. 14 ПКУ фiнансовi iнвестицii - це господарськi операцii, щопередбачають придбання корпоративних прав, цiнних паперiв, деривативiв таlабо iнших
фiнансових iHcTppleHTiB.



ВiДПОВiДНО ДО ЗУ КПРО СТРаХУВання) cTpaxoBi компанii зобов'язанi формувати i вести облiкстрахових резервiв, Кошти страхових резервь страховими компанiями повиннi розмiщуватися зурtlхуванЕяМ безпечностi, прибугковостi, лiквйностi, дr""р.rфi*о"u"о.rl ,Ъ "uй" бугипредставленi активами таких категорiй:. rрошовi кошти на поточному рахунку;о банкiвськi вклади (лепозити);
о валютнi вкпадення згiдно з валютою страхування;
. нерухоме майно;
о акцii, облiгацiТ, iпотечнi сертифiкати;
о цiннi пilпери, що емiтуються державою;. права вимоги до перестраховикiв;
о iнвестицii в eKoHoMiKy УкраiЪи за напрямЕlми, визначеними Кабiнетом MiHicTpiB Украiни;о банкiвськi метапи;

' кредити стрtlхувальникulп,l - фiзичним особам, що уклали договори стрitхування життя, в межахвикупноi ср{и на момент видачi кредиту та пiд .u"rury 
""*уrr"оТ 

сум;. й ц"оrу pa"i *р"д", 
""може бути видано ранiше, нiж через олин pik пiсля набранняъ"""о.ii договором страхрання, тана строк, який перевиu{уе перiод, що зirлишився до закiнчення лiт договору страхування;о готiвка в Kaci в обсягах лiмiтiв запишкiв каси, встановлених Нацiональним банком Украiни.

враховуючи вище викладене, здiйснення
можна вiдокремити у наступнi групи:

фiнансових iнвестицiй Т!В кСК кГАРДIАН>

l,Розмiцення ТДВ (СК (ГАРДIАН)> тимчасово вiльних грошових коштiв на депозит убанкiвських фiнансових установах. L[я форма фiнансового iHBecTyuunr" спрямована перш за все наефективне використання тимчасово вiльних aроrо"r* коштiв. основним видом такого iнвесryванняе розмiщення, на договiрних засадах, вiльних грошових коштiв у комерчiйних банках та банках здержilвною часткою володiння та отримання доходу у виглядi процентiв. Зазвичай, po."i*.rr"вiльних грошових коштiв на депозит здiй.rо.r"." 
"u 

*ороткостроковий TepMiH, а саме на TepMiH до12 мiсяцiв.
Перелiк банкiвських фiнансових установ, в яких станоМ на 01.01.2021 р.ТЩВ кСК (ГАРДIАН> розмiщува_гlо вiльнi фошовi кошти з метою отримання iнвестицiйного

доходу, наведено у Табл. крозмiщення вiльних грошових коштiв на депозит).
Табл.

<Розмiщення вiльних

20. l l .2020

22.02,202l

22.02,202l

22.02.202l

22,02.202l

Н азв а ф iHa:Hc ов оi ус mа н oBu



22.02 202 l

ПДТ КМТБ БДНКУ

2. Внесення вiльних грошових коштiв У Дохiднi види фондових iHcTpyN{eHTiB. Щя форма
фiнансових iнвестицiй характеризуеться внесенням, Для отримання доходу, вiльних грошових
коштiв в цiннi папери, що вiльно обертаються на фондовому ринку. При цьому слiд враховувати
обмеження, Що дiють у вiдповiдностi до чинного законодавства Украiъи. Так, 

"uпрr*пuд,ВiДПОВiДНО ДО СТ. 2 ЗУ ((ПРО страхування) запшьний розмiр BHecKiB страховика до статутних
капiта-гliв iнших стрilховикiв Украihи не може перевищувати 30 вiдсоткiв його власного статутного
капiталу, в тому числi розмiр внеску до статутного капiт€Iлу окремого страховика не може

ГЛОБУС ДТКБ 100,0 20. l l 2020 22.02,202l 2Duвня

ГЛОБУС АТКБ 400 ,0 20. l l .2020 22.02,2021 ZDuвня

оuiiлdпiп,iдТ 'I7,t4010

ощаdбанк дт l 000.0 04,07.20l8 1 8.01 .2021 ?рчвня

Ощаdбанк ДТ l 040.0 20- l2.20I8 ]8,01.202I 2Duвня

оцаёбанк дт 500. 0 28.12,2018 l8.01.202l 2рuвня

ощаdбанк АТ 4 700 .0 02.10.2018 l8-0l .202 1 zрчвня

ошаdбанк дт 500. 0 27 l l 2020 l 0.02.202l ерuвня

Ощаdбанк ДТ 300 ,0 20.12.2018 l8.01.202l 2Dчвня

Оцаdбанк ДТ 200,0 l 5.02,2019 18,01.2021 ZDuвня

ощаdбанк дт 500, 0 l0.02.2020 l8.01.202l ?рuвня

оцаdбанк дт 1 000. 0 20,12,20l8 l8-0l 2o2I ZDuвня

оцаdбанк АТ 2 000 .0 05.01.20l9 1 8-0l -202 l zDuвня

ощаdбанк дт 1 000 .0 25.06.20] 9 l8.0l .2о2 I ZDuвня

Ошаdбанк АТ l 200.0 28.12.2019 l8.01.202l 2рuвня

Ощаdбанк ДТ 500,0 I7.0l _2020 l8.0l .202l zpuBHa

Ошаdбанк АТ 2 200 .0 26.09,2019 l8.0l .202 l 2рuвня

Ощаdбанк ДТ 500 ,0 27,06-2019 l8.01 ,202l 2Duвня

Оцайанк ДТ 300, 0 0l ,09.2020 18.01.2021 2рuвня

Укрzазбанк АБ 500 .0

укрzазбанк дБ 500 ,0 17,09.2020 l 8.01 .202l 2Duвня

БАНКСIЧДТ 4 а00, а

БДНК СIЧАТ 5,0 10. l l ,2020 09.02.202l zрuвня

БАНК СIЧ ДТ 3 995, 0 l 0.1 l ,2020 09.02 202 l ерuвня

'ПдТ кМТБ БдНКi 5 000. 0

ПДТ КМТБ БДНКУ 500, 0 28.05.2020 26.02-202l 2Duвня

ПДТ КМТБ БДНК> 1 500 .0 28.05.2020 26.02.202l еDuвня

ПДТ <МТБ БДНКУ 1 000 .0 28. l 2.2020 29.03.202l еDuвня

ПДТ КМТБ БДНКЛ 1 000.0 28. l 2.2020 29.0з.202l ZDuвня

1 000.0 28,1 2.2020 29.03,202l ZDuвня

дт 0рвс Бднк,| t0ll ,о

дт "рвс Бднк" 500 ,0 l8. l 2.2020 18.0l .2021 2рчвня

АкБ |]улустржIБ)нкц 1 00а. о

дкБ,, IудустрIдJI Бднк" 1 000.0 22.1 2.2020 01.04,2021 2Duвня

дт iкIБil
2 000.0

дт "кIБ" 2 000.0 24. l 2,2020 26,03.202l ?рчвня

48840,0.



перевищувати l0 вiдсоткiв. Щi вимоги не поширюються на страховика, який здiйснюе види
страхуванНя iншi, нiж страХуваннЯ життя, у разi здiйснення ним BHecKiB до статуtного капiта_гtу
страховика, який здiйснюе стрttхування життя.

yci угоди з продажу або купiвлi цiнних паперiв визнаються на дату укJIадення угоди.
Балансова BapTicTb фiнансових iнвестицiй збiльшуеться або зменшуеться в залежностi вiд цiни
торгiв на украiЪських бiржах. Результат таких змiн вiдображаеться у доходах та витратах ТДВ (СК
dАРДIАН).

ПерелiК цiнних паперiв, що облiковувались на балансi тдВ (Ск (ГАРДIДН) в розрiзi
eMiTeHTiB станом на 01.01 .202l р. наведено в Табл. кФiнансовi iнвестицii>.

перелiк фiнансових iнвестицiй на кiнець звiтного перiоду виглядае наступним чином:

N9 Найменування

eMiTeHTa цiнних
паперiв

Код

€дрпоу
номiнальна

BapTicTb

цiнного
паперу, грн.

Балансова

BapTicTb

цiнного
паперу,

грн,

кiлькiсть

цiнних
паперiв,

шт.

Балансова

BapTicTb

iнвестицiй,

грн.

О/о ВiД

статуrного

фонду
eMiTeHTa

1 ТОВ к.QК

(пРоФlт ГРУп))

34413030 1000,00 800,87 657 526 170,00

2 вАт
к Будмеханiзацiя >

0,25 о,27 з4225о 92 250,00 о,7772

I 618420,00

Товариство мае на балансi ОВДП
загальна BapTicтb 66436,9 тис rрн.

MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни, кiлькiсть 2272 шт,

3. Нерухоме майно

перелiк нерухомого майна, що облiковувалось на балансi тдв <ск кгАрдIАн) станом на
01.01.202l р. наведено в Табл. кНерухоме майпо>.



кНерухоме майно>>

Найменування основних
засобiв (об'сктiв нерухомого

майна)

Характеристи
ка основних

засобiв
(загальна

площа,
поверховiсть,

булiвельнi
матерiали,

функцiональн
е

призначення)

Напрями
використан

ня (для

власноi
дiяльностi,
надання в

оренду
тощо)

BapTicTb, тис. грн.

Щата
введення

в

експлуата

цiю
(придбанн

я)

первiсн
а

залишк
ова

Земельнi дiлянки, у тому числi
(об'ект та його
мiсцезнаходження): х х 28705,0 28705,0 х
Земельна дiлянка. Кадастровий
номер

З2227 80600 : 06 : 004 : 0029.
КиiЪська
область,Макарiвський район,
с/рада Бишiвська

Площа 6,1729
га

Для
cTaTyTHoi

дiяльностi

Для
статутноi

дiяльностi

б585,3 б585,з 22.12.20l8

Земельна лi.пянка. Кадастровий
номер

з2227 80600 : 06 : 004 : 0026.
КиiЪська
область,Макарiвський район,
с/рада Бишiвська

Площа 2,792l
га 2978,6 2978,6 22.12.201l8

Земельна дiлянка. Кадастровий
номер

l 82 1 l 86500:06:001 :0401.
Житомирська область,
Хорошiвський район, с/рада
Фасiвська Площа 2,00 га

Для
статутноI

дiяльностi

Для
статутноi

дiяльностi

2l 1,8 2| 1,8 22.12,20l8

Земельна дiлянка.Кадастровий
номер

l 82 1 1 86500:06:00 1 :0402.
Житомирська область,
Хорошiвський район, cl рада
Фасiвська Площа 2,00 га 2| 1,8 2l 1,8 22.|2.20l8

Земельна дiлянка. КадастровиГ
ном9р

1 82 l l 86500:06:00 1 :0403.
Житомирська область,

Площа 2,00 га

Для
статутноi

дiяльностi 2l 1,8 2l1,8 22.12.2018



Хорошiвський район, с/рада
Фасiвська

Земельна дiлянка. Кадастровий
номер

1 821 l 86500:06:001 :0404.
Житомирська область,
Хорошiвський район, с/рада
Фасiвська Площа 2,00 га

Для
статутноI

дiяльностi 2l 1,8 2l 1,8 22.12.2018

Земельна дiлянка.Кадастровий
номер

l 82 1 l 8б500:0б:00l :0405.
Житомирська область,
Хорошiвський район, с/рада
Фасiвська Площа 2,00 га

Для
статутноТ

дiяльностi 211,8 2l 1,8 22.12.20l8

Земельна дiлянка.Кадастровий
номер

32227 8 5800 : 03 : 006 : 0066.
КиiЪська область,
Макарiвський район,
Нiжиловицька сiльська рада Площа 1,00l га

Для
cTaTyTHoi

дiяльностi 1066,9 1066,9 14.|2.20l8

Земельна дiлянка.
Кадастровий номер
з2227 85800:03 :006 : 009 1 .

КиiЪська область,
Макарiвський район,
Нiжиловицька сiльська рада Площа 8,00l га

Для
статутноi

дiяльностi 8534,5 85з4,5 19.12.20l8

Земельна дiлянка.Кадастровий
номер

3221 884400:07: l 38:1010.
Киiвська область,
Вишгородський район,
Литвинiвська сiльська рада. Площа 1,45 га

Для
статутноТ

дiяльностi 614,8 бl4,8 22,|2.20ll8

Земельна лiлянка. Кадастров"й
номер
з221884400:07 : l 3 8 : 1 0 l 2.

КиiЪська область,
вишгородський район,
Литвинiвська сiльська рада. Площа 2,00 га

Для
статутноi

дiяльностi 848,0 848,0 22.|2.20l8

Земельна дiлянка.Кадастровий
номер

3221 884400:07:138: l 0l3.
КиiЪська область,
Вишгородський рйон,

Площа 2,00 га

Для
статутноТ

дiяльностi 848,0 848,0 22.12.2018



Литвинiвська сiльська рада.

Земельна дiлянка.Кадастровий
номер

з221884400:07:1 38:1 01 5.

киiъська область,
Вишгородський район,
Литвинiвська сiльська рада.

Площа 1,9720
га

Для
статутноТ

дiяльностi 8з6,1 836,1 22,12.2018

Земельна дiлянка.
Кадастровий номер
32227 85800 : 03 : 006 : 0090.
КиiЪська область,
Макарiвський район,
Нiжиловицька сiльська рада

Площа 4,9998
га

Для
статутноi

дiяльностi 5333,8 533з,8 l4. l2.20l 8

9.Перспективи розвитку

Формування <<фундаменту> Товариства, а caI\лe збалансованiй портфель, диференцiацiя
ризикiв, облiгаторне перестрахування у партнерiв яким довiряе увесь ."ir, дч. мойивiстu тагарантii розвитку ТДВ "СК''ГАРДIАН''.

1 0. Корпоративне управлiння

СкладаютЬ пiдприсмСтва - емiтенти цiнниХ паперiв, цiннi папери якиХ допущенi до торгiв на
фондових бiржах або щодо цiнних паперiв яких здiйснено публiчпу пропо.ицiю.

Генера_пьний директор Берлiн

Головний бухгалrтер Н.М.Храпська
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